
 

  

2020 

Rasmus Zier Bro & Erik Engel 

Byggeriets Uddannelser 

30-01-2020 

Undervisningsplaner til de nye målgrupper i EUD-reformen 
Afrapportering 



Afrapportering – 37 timers projekt 
 

RZB/EE 

1 30. januar 2020 

Undervisningsplaner til de nye målgrupper i EUD-reformen 

Indhold 
Introduktion ....................................................................................................................................................... 2 

Forord ............................................................................................................................................................ 2 

Baggrund ........................................................................................................................................................ 2 

Projektbeskrivelse, sammendrag ...................................................................................................................... 2 

Baggrund ........................................................................................................................................................ 2 

Formål ............................................................................................................................................................ 3 

Indhold og aktiviteter .................................................................................................................................... 3 

Metode og deltagere ..................................................................................................................................... 4 

Faseplan ......................................................................................................................................................... 4 

Projektets fokus og forløb, 2015 – 17 ............................................................................................................... 5 

Forløb og styregruppebeslutninger ............................................................................................................... 5 

Opgaveformulering, EUC Nord (2016) ........................................................................................................... 5 

Resultater og aktiviteter ................................................................................................................................ 5 

Konklusioner og anbefalinger ........................................................................................................................ 6 

Justering af projektet 2017 ................................................................................................................................ 7 

Forløb og styregruppebeslutninger ............................................................................................................... 7 

*Digitaliseringsdagsorden ............................................................................................................................. 7 

Projektets fokus og forløb, 2018 – 19 ............................................................................................................... 9 

Forløb og styregruppebeslutninger ............................................................................................................... 9 

Opgaveformulering, SDE (2019) .................................................................................................................... 9 

Resultater og aktiviteter .............................................................................................................................. 10 

Konklusioner og anbefalinger ...................................................................................................................... 10 

Formidling og indsigt for LUU og virksomheder ...................................................................................... 10 

Digitalisering – muligheder og begrænsninger ....................................................................................... 11 

Sammenfatning ............................................................................................................................................... 12 

Undervisningsplaner til de nye målgrupper i eud-reformen ....................................................................... 12 

Samarbejde om udvikling af lokale undervisningsplaner ............................................................................ 12 

Bilag ................................................................................................................................................................. 13 

Bilag 1 – Projektbeskrivelse 2015 ................................................................................................................ 13 

Bilag 2 – EUC Nord, afrapportering ............................................................................................................. 13 

Bilag 3a – SDE, afrapportering ..................................................................................................................... 13 

Bilag 3b – SDE, projektpræsentation ........................................................................................................... 13 

 



Afrapportering – 37 timers projekt 
 

RZB/EE 

2 30. januar 2020 

Introduktion 
Forord 
Projektet har afsæt i en række skolebesøg tilbage i 2013, hvor det blev tydeligt at kun meget få skoler 
havde en egentlig beskrivelse af undervisningens indhold i forhold til en 37 timers arbejdsuge. Rapportens 

konklusioner og anbefalinger følger udvikling og skiftende fokus for skolernes arbejde med de lokale 
undervisningsplaner – herunder ændrede vilkår og rammer afledt af den digitale udvikling fra 2015 til 2019. 

Baggrund 
Ved bestyrelsesmøde i Byggeriets Uddannelser i december 2012 blev det besluttet at nedsætte en 

arbejdsgruppe med det formål, at undersøge erhvervsskolernes beskrivelse af undervisningens indhold i 
forhold til en 37 timers arbejdsuge. Dette blev udmøntet i ovennævnte skolebesøg, hvor der blev 
gennemført dialogmøder med hhv. elever, skolen og LUU-medlemmer. 

I marts 2014 aftaler Byggeriets Uddannelser og Erhvervsskolernes Lederforening at samarbejde om et 
fælles projekt med nogle udvalgte erhvervsskoler, så beskrivelserne og undervisningen er tydelige og fælles 

afstemte med vægt på differentiering af undervisningen, så alle elever udfordres tilstrækkeligt indholds- og 
tidsmæssigt. Dette leder hen til projektbeskrivelsen ”Undervisningsplaner til de nye målgrupper i EUD-

reformen”. 

Projektbeskrivelse, sammendrag 
(oprindelig projektbeskrivelse, 2015 - se bilag 1) 

Baggrund 
Baggrunden for projektet er den løbende vurdering af og drøftelser om undervisningskvaliteten i 

erhvervsuddannelserne: Får alle elevtyper de nødvendige udfordringer i uddannelsesforløbet? Hvordan 
sikres det at både de ressourcesvage og –stærke elever udfordres, så de ”bliver så dygtige som de kan”? 
Hvordan tilrettelægges undervisningen så eleven har en ugentlig arbejdstid og yder en indsats, der dels 

sikrer kvaliteten i uddannelsen for eleven, dels nyder opbakning i de lokale uddannelsesudvalg og de faglige 
udvalg/organisationer? 

Projektets fokus er således i tråd med intentionerne i erhvervsuddannelsesreformen (2014) om 
differentiering af undervisningen, krav om talentudvikling mv. samt samarbejde mellem skole og 
virksomheder omkring udvikling af undervisningen. 

Erhvervsuddannelsesreformen medfører, at erhvervsuddannelserne bliver struktureret på baggrund af 
målgrupper/elevtyper og der opstår derfor et behov for at identificere, hvordan differentieret undervisning 

kan gennemføres med udgangspunkt i målgruppernes faglige forudsætninger. 

Erhvervsskolerne skal herudover tilbyde talentforløb, og det er et mål at flere elever skal tage fag på et 
højere niveau end det obligatoriske. Det er ligeledes et indsatsområde i reformen at skolerne arbejder for 

at styrke sammenhængen mellem skole- og praktikdel. 

Denne øgede kompleksitet - særligt på hovedforløbene, hvor alle de forskellige elevgrupper er tilstede og 
ofte i samme lokale – stiller nye krav til planlægning og gennemførelse af undervisningen. For nogle lærere 
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vil det være en udfordring at planlægge og undervise med så stor variation og differentiering. Projektet skal 
derfor medvirke til udvikling af eksempler på lokale undervisningsplaner, der imødekommer ønsket om at 

tilgodese og udfordre alle elevtyper med forskellige faglige og skolemæssige forudsætninger. Projektet skal 
ligeledes bidrage med forslag til kompetenceudviklingsaktiviteter, der sikrer at lærerne har den fornødne 

viden og kompetence til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb der imødekommer 
kompleksiteten af elevernes forudsætninger og de differentierede undervisningsniveauer. 

Formål 
Projektet skal være med til at sikre at skolerne lever op til de nye krav i EUD-reformen og skal derfor 
bidrage med rammesætning af, hvad skole og underviser skal have fokus på, når der udvikles og 

gennemføres differentieret undervisning, arbejdes med talentspor, sammenhæng mellem skole og praktik, 
mv. 

Formålet med projektet er at udvikle en skabelon for et eller flere pædagogiske mønstre, som kan tilgodese 
kompleksiteten i hovedforløbene, og samtidigt honorere de pædagogisk krav og de føringer som 
bekendtgørelser og uddannelsesordninger giver.  

Formålet med projektet bliver derfor også at udvikle eksempler på lokale undervisningsplaner, der 
imødekommer ønsket om at tilgodese og udfordre alle elevtyper, uanset forskelle i faglige og skolemæssige 
forudsætninger. 

Metoder til differentieret undervisning skal herudover have fokus på at udvikle elevernes evne til 
selvstændig opgaveløsning samt dække faglige områder ind, som eleverne ikke har mulighed for at arbejde 
med i deres praktikforløb. 

Indhold og aktiviteter 
1. Der udarbejdes en skabelon indeholdende et eller flere pædagogiske mønstre til en 

undervisningsplan inden for udvalgte bygge- og anlægsfag, der indeholder en grundmodel, som kan 
bruges til alle elevtyper og på udvalgte uddannelser 

2. Afsøge eksisterende erfaringer, som med fordel ville kunne anvendes i at udvikle modellen.  
3. Der udarbejdes eksempler på undervisningsforløb, der kan rumme de mange forskellige elevers 

behov og forløb i samme undervisningsforløb og som er målrettet de nye typer af målgrupper, som 

dækker undervisning/læringsforløb på 37 timer ugentligt. 
4. På baggrund af modellerne beskrives konkrete metoder til undervisningsdifferentiering og 

praksisnær undervisning, hvor koblingen mellem teori og praktik fremtræder tydeligt. 
5. Samarbejdsmodeller for skole-virksomhedssamarbejdet, der kan befordre samspillet mellem skole 

og virksomhed. 
6. Modeller og metoder til at kvalificere eleverne til at mestre disse (nye) lærings- og 

organiseringsformer. 
7. Forslag til kompetenceudviklingsforløb for lærerne. 

Projektet er et udviklingsprojekt, hvor forudsætningen er udvikling af en model for gode lokale 

undervisningsplaner, som kan understøttes af faglærernes pædagogiske/didaktiske metodeudvikling. 
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Metode og deltagere 
- Med udgangspunkt i bekendtgørelsen og uddannelsesordningerne samt andre skolers erfaringer, 

udarbejdes en grundskabelon for undervisningsplaner. Skabelonen anvendes derefter til at udvikle 
lokale undervisningsplaner der er designet til de forskellige målgrupper og elevtyper i 

uddannelsesforløbene. 
- Arbejdsformen er baseret på fælles workshops med faglærere fra de deltagende skoler samt 

konsulenter. Workshops fordeles over projektperioden og der arbejdes lokalt imellem perioderne, 
hvor hver skole udarbejder forslag til en del af projektet. 

- LUU på de to erhvervsskoler bliver dels orienteret løbende om arbejdet, dels inddraget direkte når 
de første skitser foreligger. På baggrund af dialogerne med LUU færdiggøres planerne. 

- Der afholdes møder med de relevante brancher, dvs. udvalgte virksomheder knyttet til den enkelte 
skole. 

- Projektet udarbejder beskrivelser, men omfatter ikke afprøvninger af planerne mv. 
- Projektet koordineres med de arbejdsopgaver der er i gang allerede i forbindelse med 

erhvervsuddannelsesreformen. 
- Deltagere: Byggeriets Uddannelser, Danske Erhvervsskoler, Aarhus Tech og EUC Nord.  

 
Faseplan 

 

  

1

• Udarbejdelse af skabelon

2

• Udarbejdelse af eksempler 
på undervisningsforløb, inkl. 
individuelt tilpassede 
hovedforløb

3

• Beskrivelse af konkrete 
metoder til 
undervisningsdifferentiering 
og praksisnær undervisning

4

• Samarbejdsmodeller for 
skole-
virksomhedssamarbejdet

5

• Modeller og metoder til at 
kvalificere eleverne til nye 
lærings- og 
organiseringsformer

6

• Forslag til 
kompetenceudviklingsforløb 
for lærerne
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Projektets fokus og forløb, 2015 – 17 
 
Forløb og styregruppebeslutninger 
Ved projektets begyndelse var skolernes situation at eud-reformens ikrafttrædelse 1. august 2015 krævede 

mange ressourcer til implementering og udvikling. Derfor stod det hurtigt klart ved opstartsmødet 09-10-
2015 at skolernes udviklingsfokus var på driften ift. reformimplementering. Flere adspurgte skoler (Aarhus 

Tech, Learnmark Horsens og EUC Sjælland) valgte således at takke nej til deltagelse i projektet, så det kun 
var EUC Nord der kunne bidrage. På denne baggrund blev der udarbejdet nedenstående opgaveformulering 

for EUC Nords deltagelse i projektet med opstart 1. januar 2016. 

Opgaveformulering, EUC Nord (2016) 
- Der udarbejdes en skabelon indeholdende et eller flere pædagogiske mønstre til en 

undervisningsplan inden for udvalgte bygge- og anlægsfag, der indeholder en grundmodel, som 
kan bruges til alle elevtyper og på udvalgte uddannelser. 

- Afsøge eksisterende erfaringer, som med fordel ville kunne anvendes i at udvikle modellen. Der 

tænkes umiddelbart på praktikummodeller og åbne værksteder, som kan tilgodese både 
skole/virksomheds-samspillet og det differentierede perspektiv. 

- Der udarbejdes eksempler på undervisningsforløb, der kan rumme de mange forskellige elevers 
behov og forløb i samme undervisningsforløb og som er målrettet de nye typer af målgrupper, 
som dækker undervisning/læringsforløb på 37 timer ugentligt. Dette inkluderer eksempler på 

beskrivelse af hovedforløb, der er målrettet den enkelte elevtype. 

- På baggrund af modellerne beskrives konkrete metoder til undervisningsdifferentiering og 

praksisnær undervisning, hvor koblingen mellem teori og praktik fremtræder tydeligt. 

- Samarbejdsmodeller for skole-virksomhedssamarbejdet, der kan befordre samspillet mellem skole 
og virksomhed. Dette vil ske gennem etablering af eksemplariske samarbejder med virksomheder, 

som efter projektet kan inspirere skolerne bredt. 

- Modeller og metoder til at kvalificere eleverne til at mestre nye lærings- og organiseringsformer. 

- Forslag til kompetenceudviklingsforløb for lærerne. 

Resultater og aktiviteter 
- Samarbejdsmøder om udarbejdelse af et fælles beskrivelsessystem for EUC Nord 

- Kvalificering af underviserne på EUC Nord 

- Fælles workshops på tværs af EUC Nords hovedforløbsafdelinger 

- Beskrivelsesskabelon er udarbejdet – plan for implementering foreligger 

- Undervisningsplaner til hovedforløb under udarbejdelse – plan for færdiggørelse foreligger 

- Præsentation af planer for LUU på EUC Nord 
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Konklusioner og anbefalinger 
Den lokale undervisningsplan har været omdrejningspunktet i projektet med et klart sigte mod formidling 
af, hvad eleven arbejder med på sine skoleophold. Som vi ser af EUC Nords projektbidrag (se bilag 2), blev 
der i forbindelse med reformen 2014 ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” sat et 

udviklingsarbejde i gang på skolerne. På EUC Nord blev flere faggrupper involveret i den interne 
udviklingsproces gennem kick-off-møde og workshops. Opgaven for skolerne i forbindelse med reformen 

var blandt andet at tage flere definerede elevtyper i betragtning i de lokale undervisningsplaner 
(læringsforudsætninger og udfordringer ift. niveau). EUC Nord udviklede modeller og skabeloner, der havde 

som formål at strukturere det pædagogiske og didaktiske udviklingsarbejde som umiddelbart syntes at 
have en større kompleksitet end tidligere. Denne øgede kompleksitet ville også betyde et ændret behov i 

lærerens pædagogiske og didaktiske kompetencer. 

Følgende elementer var i fokus: 

- Afklaring af elever for at afdække deltagerforudsætninger 
- Begrebet ”elevtyper” (jf. reformen) 

- Talentspor 
- Selvstudie vs. lærerstyret undervisning 

- Pædagogiske og didaktiske overvejelser i forbindelse med elevernes arbejdsformer  
- Sammenhæng mellem skole og praktik 

- Kernefaglighed og faglige udfordringer 

Det lykkedes EUC Nord at samle en gruppe af faglærere på tværs af alle skolens hovedforløb i 
udviklingsprocessen med de lokale undervisningsplaner. Dette skulle understøtte at der, internt på skolen, 

kunne ske en ensartet styrkelse af undervisningen i lyset af reformen. En reform der fordrede, at man både 
vurderede faglærernes kompetencer i forhold til at håndtere en ny kompleksitet, og samtidigt arbejdede 

med at styrke faglærernes kompetenceudvikling jf. ovenstående punkter. Arbejdsprocessen på EUC Nord 
kvalificerede faglærerne, blandt andet fordi undervisningsdifferentieringen skulle gøres mere eksplicit og 

beskrives. I skolens skabeloner skal det pædagogiske og didaktiske grundlag f.eks. hele tiden overvejes og 
begrundes, med det formål at fastholde og udfordre eleverne individuelt. Dermed viser EUC Nords 

projektbidrag også en skoles udviklingsproces med at skabe differentierede undervisningsforløb, der 
tilgodeser alle elevtyper ”så de bliver så dygtige, de kan”. Projektdelen giver dermed et billede af og 

dokumenterer faglærernes fælles refleksion og skolens pædagogiske og didaktiske udviklingsproces. Der er 
dog stadig behov for at stille skarpt på et af projektets formål, nemlig at tydeliggøre og formidle elevens 

aktiviteter og progression i forhold til den ugentlige arbejdstid på en enkel og overskuelig måde så de 
øvrige uddannelsesaktører (praktiksted/LUU/FU) kan koble den lokale undervisningsplan til det samlede 
uddannelsesforløb. Som også SDE´s projektbidrag viser, er det en omfattende opgave for skoler og lokale 

uddannelsesudvalg at udvikle modeller og principper for lokale undervisningsplaner - selvom rammerne 
bliver defineret på forhånd. Så fælles udviklingsprocesser er væsentlige for at nå målet og udvikle ejerskab. 
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Justering af projektet 2017 
 

Justering af projektet med henblik på yderligere skoledeltagelse, øget vidensdeling samt aktualisering i 
forhold til skolernes nye digitale dagsorden 

Forløb og styregruppebeslutninger 
Sekretariatet modtog medio 2017 afrapportering fra EUC Nord samt materiale til formidling af skolens 

lokale undervisningsplaner til LUU og virksomheder. Styregruppen vurderede efterfølgende at det 
materiale, der var udviklet på EUC Nord til projektet, ikke umiddelbart var brugbart til videreformidling til 

skoler og lokale uddannelsesudvalg på landsplan. Styregruppen ønskede en formidling af arbejdet med den 
lokale undervisningsplan som en eksemplarisk, forståelig og kommunikérbar beskrivelse af det, der tilbydes 

og forventes af eleverne og undervisningen på de enkelte skoleforløb. Det blev derfor besluttet at inddrage 
Danske Erhvervsskoler i problemstillingen med at få skolerne til at indgå i projektet, med henblik på at få 
bidrag fra yderligere én eller flere skoler. Således skulle en ny skole have et større fokus på netop synlighed 

og kommunikation mellem skole, elev, praktikvirksomhed og LUU i deres LUP-udviklingsarbejde.  
Primo 2018 blev der afholdt møder med Danske Erhvervsskoler, hvor formidlingsperspektivet blev drøftet. 

Efterfølgende besluttede styregruppen at udvikling af digitale skabeloner i LUP-arbejdet skulle indgå i 
projektet, med fokus på, hvordan en digitalisering kan gøre en lokal undervisningsplan overskuelig og 

tilgængelig. Dette fokus skulle også medvirke til at aktualisere projektet til skolernes (kommende) ændrede 
rammer for valg af digitale platforme til håndtering af LUP. * 

*Digitaliseringsdagsorden 
Allerede i januar 2016 blev erhvervsskolerne informeret om at de statslige studieadministrative systemer 

ville blive markedsgjort og som følge heraf ville der ske en udfasning af bl.a. Easy A (det overordnede 
centrale system) og Elevplan. Sidstnævnte er det LMS-system1 der er anvendt til at skrive de lokale 
uddannelsesplaner ind i.  

 
I den oprindelige tidsplan fra Styrelsen for IT og Læring, ville en endelig udfasning – og dermed tidspunktet, 

hvor skolerne skulle have implementeret et nyt administrativt system – være sket i sommeren 2018. 

Herudover stillede varslingen af den nye persondataforordning/GDPR anledning til øgede krav til 
leverandørerne af studieadministrative systemer.  

Som det fremgår af SDEs afrapportering til dette projekt, har netop kompleksiteten i, hvad der kan ses og 
hvem der kan se, fyldt meget i det digitale LUP-arbejde.  

Behovet for at justere projektets indhold til også at omfatte et digitaliseringsfokus, giver i høj grad mening 

når de oprindelige formål i projektbeskrivelsen skal behandles. En digitalisering af såvel 

                                                           
1 LMS (Learning management system) er et styringsredskab til blandt andet kommunikation og administration i 
forbindelse med e-læring, og bruges også som digital læringsplatform til undervisning. Skolernes implementering og 
brug af LMS giver nye muligheder for formidling af undervisningsplaner, og samtidigt vil det givetvis være hurtigere og 
nemmere at formidle eventuelle revisioner af undervisningsplaner. 
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undervisningsmaterialer som lokale undervisningsplaner vil give både muligheder og udfordringer for 
skolerne og ligeledes stille nye krav til undervisernes didaktiske og pædagogiske kompetencer. 
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Projektets fokus og forløb, 2018 – 19 
Forløb og styregruppebeslutninger 
Medio 2018 blev der afholdt møder med mulige erhvervsskoler om at medvirke i projektet og der blev 
truffet aftale med SDE om at bidrage ved at lade skolens igangværende proces med udvikling af LUP indgå i 

projektet.  

SDEs LUP-udviklingsarbejde tog afsæt i en digital måde at formidle deres lektionsplaner på, som kunne 
dække det væsentligste af den lokale undervisningsplan for derigennem at gøre det tydeligt for elev og 

virksomhed, hvad der undervises i, og hvad der stilles af forventninger til afleveringer og selvstændigt 
elevarbejde.  

SDE ville gerne videreudvikle deres model, så den kunne anvendes som skabelon eller inspiration på andre 
skoler og i lokale uddannelsesudvalg. SDEs mål med modellen er, i videst muligt omfang at den skal være 

kompatibel med de gængse LMS-systemer, skolerne anvender (it’s Learning, Moodle etc.). Det blev aftalt at 
SDE formidler eksempler på skolens udvikling af digitale skabeloner, hvor man elektronisk kan folde et 

fastsat undervisningsfag/-aktivitet ud, så det kort beskrives, hvilke målpinde/fagbeskrivelser der indgår, 
samt hvad der forventes, at eleverne skal præstere arbejds- og tidsmæssigt.  

Ultimo 2018 blev det aftalt at SDE udarbejder en anvendelig skabelon og forbereder et oplæg som 

præsenteres på LUU-konferencen 2019, til inspiration for andre skoler og lokale uddannelsesudvalg. 

Aktiviteter og del-afrapporteringer fra hhv. EUC-Nord og SDE vil indgå i den samlede rapport. Færdig 
afrapportering foretages medio december 2019, hvorefter projektet afsluttes. 

 

Opgaveformulering, SDE (2019) 
- Konsulentbistand i forbindelse med udvikling af digitale løsninger til brug for håndtering af de 

lokale undervisningsplaner på erhvervsuddannelserne. Konsulentbistanden tager afsæt i SDE´s 
arbejde med at udvikle digitale skabeloner og modeller, og med de elementer, som SDE anvender 

på erhvervsuddannelserne. 

- SDE’s udviklingsarbejde vil indeholde bud på, hvordan elever indkaldes, og hvordan 

undervisningsplanernes delelementer kan udfoldes - herunder - hvordan omfanget af elevernes 
selvstudietimer kan tydeliggøres. 

- Udviklingsarbejdet - herunder overvejelser og aktuel status - præsenteres af SDE på LUU -

konferencen den 22.10.19 

- De udarbejdede LUP skabeloner, vejledninger, oplæg mv. kan frit anvendes af andre skoler som 
inspirations- materiale. 

- Det færdige materiale - inklusive en kort afrapportering - sendes til Byggeriets Uddannelser i 

elektronisk form. 
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Resultater og aktiviteter 
- Undervisningsplaner til hovedforløb er udarbejdet – plan for implementering foreligger 

- Beskrivelsesskabelon er udarbejdet – plan for implementering foreligger 

- Fremlæggelse af materialer på LUU-konferencen 2019, herunder skolens overvejelser og 
erfaringer i forhold til samarbejdet mellem LUU og skole om udvikling af lokale 

undervisningsplaner  

- Det færdige materiale - inklusive en kort afrapportering er fremsendt til Byggeriets Uddannelser  

Konklusioner og anbefalinger 
Formidling og indsigt for LUU og virksomheder 
Baggrunden for projektet har været de løbende drøftelser om undervisningsindhold i EUD og om elever får 

de nødvendige udfordringer i både undervisningstid og –indhold. Projektets formål har derfor været at 
arbejde særligt med formidlingen af elevernes arbejdsuge på 37 timer på skolen. Målgruppen for 
formidlingen er først og fremmest virksomheder og lokale uddannelsesudvalg (LUU). 

De lokale undervisningsplaner skal være synlige og overskuelige for disse interessenter, og indholdet bør 
kunne tilgås i forskellige detaljeringsgrader. Interessenterne skal kunne danne sig et overblik over 

skoleindholdet, hvor det er fremstillet og formuleret klart. 

En udfordring i projektet har været at få udviklere til at sætte sig i virksomheders/mestres sted, dvs. at 
forsøge at anlægge deres perspektiv på skoleophold, og deres behov for information og ikke mindst på 

hvilket niveau, der skal informeres. 

Med udgangspunkt i SDEs model angiver vi nedenfor en række forslag/spørgsmål, som kan overvejes i 
forbindelse med formidlingen af undervisningsplaner. Forslagene tager udgangspunkt i de typiske 

spørgsmål, der finder sted i dialogen imellem uddannelsens interessenter. 

- Hvad arbejdes der med på skoleopholdet? Det kan være et overordnet tema, der angives pensum, 
kompendium mv. 

- Hvordan arbejdes der med de faglige mål (cases, teori, praktik, individuelt, i grupper mv.)? 

- Hvilke faglige mål arbejdes der med? Hvilke faglige mål gøres til genstand for bedømmelse? 

- Hvor finder aktiviteterne sted? Værksted, selvstudie hjemme, klasse, ekskursion? 

- Hvornår finder læringsaktiviteterne sted? Skema og tidsplan for skoleperioden med angivelse af, 
hvordan eventuelle ændringer foretages og hvordan ændringer formidles til eleverne. 

- Hvem arbejder på hvilken måde? Skal eleverne arbejde med samme opgave, men på forskellige 

niveauer (undervisningsdifferentiering), foregår arbejdet i grupper eller selvstændigt? 

Efter vores vurdering besvarer SDEs model disse spørgsmål. 
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Hvorfor undervisningen så tilrettelægges på en given måde, er skolernes pædagogiske og didaktiske valg, 
som måske ikke er så interessant for lokale uddannelsesudvalg og virksomheder. Dog anbefales det, at 

følgende gøres tydeligt: 

Læringsforløbenes fag skal fremgå. Også i casebaserede undervisningsforløb skal fagene fremgå tydeligt, 
blandt andet fordi eleven vurderes og bedømmes i fagene. 

Digitalisering – muligheder og begrænsninger 
Hvis SDEs Learning management system (LMS) anvendes til formidling til LUU og virksomheder (det vil være 

naturligt) skal hovedbudskabet til dem frem gennem en nem adgang og derefter tydelige indgange. Som i 
SDE´s model må det derfor overvejes nøje, hvilke oplysninger virksomhederne skal havde adgang til, dels 

fordi en del af indholdet på skolens LMS er irrelevant for LUU og virksomheder (for stor detaljerigdom og 
for uddannelsesteknisk), dels fordi en del af LMS som læringsrum ikke vedkommer denne målgruppe. 

I målgruppens indgang til portalen skal antallet af valgmuligheder på hjemmesiden overvejes, så det ikke 

virker uoverskueligt. Hvilke tekniske løsninger, der skal findes, til at give og kontrollere adgang til skolens 
LMS, behandles ikke her. 

SDE har med fordel udviklet skabeloner og vejledninger internt på skolen til udviklingen af ovenstående 

indhold på deres LMS. 

Erfaringer fra projektet peger på, at det vil være hensigtsmæssigt et teste design og evaluere 
formidlingsniveauerne sammen med virksomheder og LUU. I øvrigt er meningen med LMS også, at indhold 

opdateres og udvikles løbende. 

Som idé vil skoleindkaldelser kunne ske med adgang til LMS på forskellige brugerniveauer med målrettet 
relevans for elev eller virksomhed. 
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Sammenfatning 
Undervisningsplaner til de nye målgrupper i eud-reformen 

- De ændrede rammers betydning for undervisernes pædagogiske og didaktiske kompetencer? 

- Organisering af LUP-udviklingsarbejdet – hvad skal man være opmærksom på og hvem inddrages? 

- Hvordan implementeres, evalueres og udvikles de lokale undervisningsplaner? 

- Hvordan har de deltagende skoler arbejdet med udvikling af ejerskab til LUP? 

Samarbejde om udvikling af lokale undervisningsplaner 
Begge skoler har i deres udviklingsforløb haft fokus på samarbejde. Hvor EUC Nord har arbejdet med 

udvikling af LUP’en som en fælles forståelsesramme for skolens pædagogiske tilgang til 
undervisningsplanlægning har SDE i højere grad vægtet interessentperspektivet og formidling som LUP’ens 
grundforudsætning og formål. Begge skoler har arbejdet med at gøre de lokale undervisningsplaner til et 

dynamisk værktøj ved at forenkle og standardisere beskrivelsesskabeloner, med det formål at skabe 
nemmere tilgang til arbejdet med, og forståelsen af indholdet af undervisningen i de enkelte 

uddannelser/forløb. En væsentlig forskel i de to delprojekter er organiseringen af udviklingsarbejdet. EUC 
Nord har bevidst organiseret udviklingsarbejdet på tværs af fag- og lærergrupper og med så stor deltagelse 

af undervisere som muligt, med det formål at udvikle lærerkompetencerne parallelt med 
udviklingsopgaven. SDE har, qua skolens store geografiske spredning, haft et ønske om at standardisere 

beskrivelsesarbejdet på tværs af skolens afdelinger. Således har skolen ladet udviklingsarbejdet foregå med 
lokale projektledere der har organiseret og struktureret bidrag fra de enkelte uddannelsesområder og 

lokale afdelinger. 

Det er vores vurdering at skolerne primært tilstræber udvikling af ejerskab til de lokale undervisningsplaner 
blandt interne uddannelsesaktører og kun sekundært indtænker praktikvirksomheder og lokale 

uddannelsesudvalg i udviklingsarbejdet. Til gengæld er der fra skolernes side et stort ønske om at arbejde 
mere casebaseret i undervisningsforløbene og her ønskes i høj grad sparring med de ansættende 

virksomheder. Dette taler igen ind i et behov for transparens i elevens undervisnings- og praktikforløb 
således at der kan gives mulighed for en gensidig indsigt i elevens samlede uddannelsesforløb. En 

overordnet strategi for udvikling af meningsfulde læringsforløb, der kan udfordre eleven i forhold til 
forudsætninger og niveau, kan derfor med fordel rumme et større fokus på samarbejdet mellem LUU, skole 

og praktikvirksomheder, både i planlægning og ved evaluering af de lokale undervisningsplaner.  
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Bilag 
 

Bilag 1 – Projektbeskrivelse 2015 
Bilag 2 – EUC Nord, afrapportering 
Bilag 3a – SDE, afrapportering 
Bilag 3b – SDE, projektpræsentation 



Bilag 1 – Projektbeskrivelse 2015 
 



Projektbeskrivelse 2015 

Baggrund: 

Baggrunden for projektet er den løbende vurdering af og drøftelser om undervisningsindhold i EUD, og om 
alle elevtyper får de nødvendige udfordringer i både undervisningstid og -indhold. Der er både et ønske og 
et krav om at udfordre både de ressourcesvage og –stærke elever, så de har en ugentlig arbejdstid og yder 
en indsats, der dels sikrer kvaliteten i uddannelserne for eleverne, dels nyder opbakning i de lokale 
uddannelsesudvalg og de faglige udvalg/organisationer.  

Projektet er på den måde i tråd med intentionerne i erhvervsskolereformen om differentiering af 
undervisningen, kravene om talentudvikling mv. samt samarbejde mellem skole og virksomheder omkring 
udvikling af undervisningen.  

Den nye reform afstedkommer stadigt et behov for at identificere, hvordan differentieret undervisning kan 
gennemføres med udgangspunkt i målgruppernes faglige forudsætninger. 

Erhvervsuddannelsesreformen medfører, at erhvervsuddannelserne bliver struktureret på baggrund af 
målgrupper.  

- Målgruppe til grundforløbets første del (GF1) 
- Målgruppe til grundforløbets anden del (GF2) 
- Målgruppe til erhvervsuddannelse for voksne (EUV) 

Herudover skal erhvervsskolerne tilbyde talentforløb, og det er et mål at flere elever skal tage fag på et 
højere niveau end det obligatoriske. Det er ligeledes et indsatsområde i reformen at skolerne arbejder for at 
styrke sammenhængen mellem skole- og praktikdel. 

Dette giver en betydelig højere kompleksitet - særligt på hovedforløbene, hvor alle de forskellige 
elevgrupper er tilstede og ofte i samme lokale – hvilket specielt vil være gældende på de mindre skoler. 
Samtidigt vil dette for nogle lærere være en udfordring, idet der ikke er mange lærere, der har erfaring med 
at planlægge og undervise med så stor variation og differentiering. De vil have brug for hjælp til at 
planlægge deres undervisning konstruktivt under hensyntagen til de nævnte faktorer. 

Projektet skal derfor udvikle eksempler på lokale undervisningsplaner, der imødekommer ønsket om at 
tilgodese og udfordre alle elevtyper med forskellige faglige og skolemæssige forudsætninger jf. modellen 
nedenfor. Projektet udvikler ligeledes forslag til kompetenceudviklingsaktiviteter, der sikrer lærerne har den 
fornødne viden og kompetence ift. at planlægge, gennemføre og evaluere denne type undervisning både 
pædagogisk og didaktisk. 

 

Formål: 

På baggrunden beskrevet ovenfor vil et projekt kunne tjene flere formål. 

Projektet skal være med til at sikre at skolerne lever op til de nye krav i EUD-reformen, herunder 
differentieret undervisning, talentspor, sammenhæng mellem skole og praktik, mv. Projektet skal derfor 
bidrage til at sætte rammer for, hvad man som underviser skal have fokus på, når man skal vurdere 
elevernes faglige forudsætninger, vurdere hvilke ekstra undervisningstilbud, der kan være relevant for en 
EUV elev, en talentelev eller en elev, der skal tilbydes fag på et højere niveau eller ekspertniveau. 



Formålet med projektet bliver på den måde, at udvikle en skabelon for et eller flere pædagogiske mønstre, 
som kan tilgodese kompleksiteten i hovedforløbene, og samtidigt honorere de pædagogisk krav og de 
føringer som bekendtgørelser og uddannelsesordninger giver. 

Nogle af konsekvenserne af reformen kan blive, at der stilles større krav til elevernes selvstændighed og at 
opgaver skal løses på egen hånd. Der er ikke alle der har disse kompetencer på forhånd. Dette vil have 
betydning ift. deltagerforudsætninger og undervisningsforventninger, særligt for de voksne deltagere, som 
måske forventer mere traditionel lærerstyret undervisning. 

Metoder til differentieret undervisning skal ligeledes have fokus på at dække faglige områder ind, som 
eleverne ikke har mulighed for at arbejde med i deres praktikforløb. 

Indhold og aktiviteter: 

1. Der udarbejdes en skabelon indeholdende et eller flere pædagogiske mønstre til en 
undervisningsplan inden for udvalgte bygge- og anlægsfag, der indeholder en grundmodel, som kan 
bruges til alle elevtyper og på udvalgte uddannelser 

2. Afsøge eksisterende erfaringer, som med fordel ville kunne anvendes i at udvikle modellen. Der 
tænkes umiddelbart på Praktikummodeller og Åbne værksteder, som kan tilgodese både skole-
virksomhedssamspillet og det differentierede perspektiv. 

3. Der udarbejdes eksempler på undervisningsforløb, der kan rumme de mange forskellige elevers 
behov og forløb i samme undervisningsforløb og som er målrettet de nye typer af målgrupper, som 
dækker undervisning/læringsforløb på 37 timer ugentligt. Dette inkluderer eksempler på beskrivelse 
af hovedforløb, der er målrettet den enkelte. (Det kan evt. være elevens eget projekt til fordybelse). 
Eksemplerne indeholder overvejelser og scenarier for, hvordan unge og voksnes praksiserfaringer 
anvendes på skolen og i undervisningen. 

4. På baggrund af modellerne beskrives konkrete metoder til undervisningsdifferentiering og 
praksisnær undervisning, hvor koblingen mellem teori og praktik fremtræder tydeligt. 

5. Samarbejdsmodeller for skole-virksomhedssamarbejdet, der kan befordre samspillet mellem skole 
og virksomhed. Dette vil ske gennem etablering af eksemplariske samarbejder med virksomheder, 
som efter projektet kan inspirere skolerne bredt. 

6. Modeller og metoder til at kvalificere eleverne til at mestre disse lærings- og organiseringsformer. 
7. Forslag til kompetenceudviklingsforløb for lærerne. 

Som det fremgår er projektet et udviklingsprojekt, hvor forudsætningen er en model for gode lokale 
undervisningsplaner, som kan understøttes af faglærernes pædagogiske/didaktiske metodeudvikling.  Det 
vil sige, at vi ønsker at udarbejde en skabelon indeholdende spørgsmål og vurderinger til lærerteamene, der 
gør det muligt for dem at planlægge deres hovedforløbsundervisning ift. de konkrete elever de har. 

Metode: 

Med udgangspunkt i bekendtgørelsen og uddannelsesordningerne, samt andre skolers erfaringer 
udarbejdes en grundskabelon for undervisningsplaner. Denne skabelon anvendes derefter til at udvikle 
undervisningsplaner der er designet til de forskellige målgrupper og elevtyper i EUD. 

Der afholdes syv arbejdsdage/workshops med to faglærere fra hver skole samt konsulenter, med arbejde i 
mellem perioderne, hvor hver skole udarbejder forslag til en del af projektet. Det estimeres at hver skole 
bruger to dage. 



LUU på de to erhvervsskoler bliver dels orienteret løbende om arbejdet, dels inddraget direkte når de første 
skitser foreligger. På baggrund af dialogerne med LUU færdiggøres planerne. 

Der afholdes møder med de relevante brancher, dvs. udvalgte virksomheder knyttet til den enkelte skole. 

Projektet udarbejder beskrivelser, men omfatter ikke afprøvninger af planerne mv. 

Projektet koordineres med de arbejdsopgaver der er i gang allerede i forbindelse med 
erhvervsskolereformen. 

Deltagere (herunder adspurgte skoler): 

Byggeriets Uddannelser, Danske Erhvervsskoler, Aarhus Tech, EUC Nord, Learnmark Horsens og EUC 
Sjælland. 

 

Faseplan. 

 

 

1

• Udarbejdelse af skabelon

2

• Udarbejdelse af eksempler 
på undervisningsforløb, inkl. 
individuelt tilpassede 
hovedforløb

3

• Beskrivelse af konkrete 
metoder til 
undervisningsdifferentiering 
og praksisnær undervisning

4

• Samarbejdsmodeller for 
skole-
virksomhedssamarbejdet

5

• Modeller og metoder til at 
kvalificere eleverne til nye 
lærings- og 
organiseringsformer

6

• Forslag til 
kompetenceudviklingsforløb 
for lærerne
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Titel: Undervisningsplaner til nye målgrupper - eud 
Projektansvarlig: EUC Nord 

Afrapportering – Undervisningsplaner til 
nye målgrupper i forbindelse med EUD-
reformen. 

Projektets formål: 
Formålet var at udvikle en skabelon for et eller flere pædagogiske mønstre, som kan tilgodese 
kompleksiteten i hovedforløbene, og samtidig honorere de pædagogiske krav og de føringer som nye 
versioner af bekendtgørelser og uddannelsesordninger giver.  

Projektet skal være med til at sikre at skolen lever op til de nye krav i EUD-reformen, herunder 
differentieret undervisning, talentspor, sammenhæng mellem skole og praktik mv. Projektet skal bidrage til 
at sætte rammer for, hvad man som underviser skal have fokus på, når man skal vurdere elevernes faglige 
forudsætninger, vurdere hvilke ekstra undervisningstilbud, der kan være relevant for en EUV-elev, en 
talentelev eller en elev, der skal tilbydes fag på højere niveau eller ekspertniveau.  

Nogle af konsekvenserne kan blive, at der stilles større krav til elevernes selvstændighed og at opgaver skal 
løses på egen hånd. Det er ikke alle, der har disse kompetencer på forhånd. Dette vil have betydning ift. 
deltagerforudsætninger og undervisningsforventninger, særligt for de voksne deltagere, som måske 
forventer en mere traditionel lærestyret undervisning. Metoder til differentieret undervisning skal ligeledes 
have fokus på at dække faglige områder ind, som eleverne ikke har mulighed for at arbejde med i deres 
praktikforløb.  

Medvirkende parter og deres hovedopgaver: 
Der er udpeget primært to uddannelser på EUC Nord: Træfagenes byggeuddannelse og murer 
uddannelsen. 

Begge hovedforløb arbejder jfr. projektets formål. 

Gennemførte aktiviteter 
Opstart var et fælles kick-off-møde med gennemgang af reformens intentioner og konsekvenser for 
hovedforløbene. Her præsenteres også en skabelon og model for hvordan de forskellige elevtyper kan 
rummes i et fælles undervisningsforløb.  

Efterfølgende er der afholdt mange udviklingsmøder med de to repræsenterede uddannelser, hvor der 
gennem dialog og projektarbejde er arbejdet med skabelon og model. Det har resulteret i udviklede 
undervisningsaktiviteter, beskrivelse af undervisningsplaner for hovedforløb, strategi for talentspor 
/højniveaufag og valgfrie specialefag.  

Sideløbende hermed har skolen arbejdet med en gruppe faglærer fra alle hovedforløb, der har som 
funktion at afklare kompetencerne for potentielle EUV-elever. Selve afklaringsprocessen er ikke set som en 
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Projektansvarlig: EUC Nord 

del af dette projekt, men erfaringerne herfra opsamles, og giver baggrund for at præcisere 
uddannelsesplanerne for kommende EUV-elever i de to uddannelser.  

Hver uddannelse arbejder ud fra en model og skabelon der er kan rumme forskellige elevtyper. Der er i 
projektet primært arbejdet med ordinære elever og EUX elever, og i mindre omfang EUV elever. Talentspor 
eller fag på højere præstationsniveau er koblet op på disse elevtyper.  

Projektets hovedresultater 
Projektets resultater er udmøntningen af formålet i form af en række modeller og mønstre, der kan rumme 
det differentierede perspektiv i erhvervsuddannelserne. Disse vedlægges i bilag. .  

Udviklet materiale 
Bilag 1 Elevtyper  

Bilag 2 Det differentierede klasserum 

Bilag 3 Skriveskabelon for nye hovedforløb 

Bilag 4 Eksempel på sammenskrevet skriveskabelon, Murer H1 

Bilag 5 Eksempel på vejledende forløbsbeskrivelse for valgfrit specialefag, murer 

Bilag 6 Eksempel på casebeskrivelse, valgfrit specialefag, murer 

Bilag 7 Hovedplan for mureruddannelsen, ordinær 

Bilag 8 Fagfordeling for eux, murer 

Bilag 9 Fagfordeling for eux, tømre 

Bilag 10 Eksempel på undervisningsmateriale for hovedforløb, tømre 

Bilag 11 Eksempel på teknologiprojekt, murer 



Bilag 1: Elevtyper 
Der arbejdes i projektet med 4 grundlæggende elevtyper 

Her følger en kort karakteristika for de enkelte elevtyper, og hvilke pædagogiske/ didaktiske overvejelser 
der hører med hertil.  

Ordinære elever 
Her er der tale om elever, der gennemfører uddannelsen på ordinære vilkår og niveauer. Ofte unge elever 
direkte fra grundskolen eller unge voksne under 25 år, der er i gang med deres første uddannelse. 
Elevgruppen er uhomogen mht modenhed og fagligt niveau både teoretisk og praktisk. Nogle har brug for 
tydelig struktur og stilladsering, andre er mere selvkørende og kan arbejde på afstand af underviseren. 
Hertil kan case-arbejdsformen anvendes.   

Talent/ fag på højere præstationsniveau 
Talentsporet besluttes i princippet af virksomhed og elev ved udfyldelse af uddannelsesaftalen. Eleverne 
gennemfører min. 25 % af undervisningen på hovedforløbet på højere niveau, ofte ekspertniveau. For at 
honorere disse høje niveauer kan det være vigtigt at talentsporet allerede er valgt ved indgangen til 
hovedforløbet. Et alternativ til talentsporet er fag på højere præsentationsniveau. Her bliver talentsporet 
”klippet” op i enkeltfag, og kan dermed tilpasses den enkelte elevs stærke sider. Talentfag/ fag på højere 
præstationsniveau er fagfaglige uddannelsesspecifikke fag eller valgfrie specialefag. Her kan eleven vente 
med at vælge niveauet, og der kan i højere grad arbejdes med vejledning fra underviseren/skolens side.  

Talent/fag på højere præstationsniveau kobles på de tre øvrige elevtyper. 

EUX 
Eux-eleverne har en særlig fagfordeling for hovedforløbene. Ofte er der afkortet i forhold til det ordinære 
uddannelsesforløb, bl.a. udelades grundfaget teknologi på E-niveau. Det forventes at eux-eleverne er 
hurtigere til at læse, forstå og omsætte stof i teoretiske fag. Desuden skal der arbejdes med grundfag på et 
højere niveau giver mulighed for et højere abstraktionsniveau og kompleksitet i opgaveløsningerne. 
Håndværksfag kræver øvelse og indsigt, og her skal eleverne igennem samme praktiske opgaver som 
ordinære elever.  

EUV 1 og 2 
EUV 1 elever har min. 2 års relevant erhvervserfaring, og skal afkortes jfr. denne. Dette giver meget korte 
uddannelsesforløb uden erhvervspraktik. EUV 2 elever ikke min 2 års relevant erhvervserfaring, men har 
ofte en anden gennemført uddannelse. Denne behøver ikke at være fagrelevant. Det giver en afkortning i 
uddannelsestiden hos virksomheden, men ikke nødvendigvis på skolen. Også her skal der gennemføres 
undervisning jfr. elevens allerede erhvervede kompetencer. Begge elevtyper kan tilgodeses i et åbent-
værkstedsmiljø. Her kan det være en udfordring for eleverne at erhverve sig viden i dette læringsmiljø, og 
der skal afsættes tid og ressourcer til at forklare eleverne rammerne herfor.

ORDINÆRE ELEVER

TALENT/ FAG PÅ 
HØJERE 

PRÆSTATIONSNIVEAU EUX EUV 1 OG 2 



Bilag 2: Det differentierede klasserum. 
I projektet arbejdes der ud fra det differentierede klasserum. ( med inspiration fra Jens Rasmussen) 

Dette støttes op af en tydelig klasseledelse og feed-back proces igennem hovedforløbet, således at eleven fastholdes og udfordres i sin 
uddannelsesproces.  Feed-back gives på tre niveauer: produkt, proces og selvregulering.  



Bilag 3: Udviklingsproces Hovedforløbene 

Start: 

• Introduktion til og refleksion over udfordringerne på hovedforløbene, de pædagogiske krav ifm. Reformen, skriveskabelon og didaktiske
overvejelser

• Grupperne laver udviklingsplan for eget forløb – aktivitetsoversigt, deadlines og milepæle, mødeplan, møder med uddannelseschef og
Ulla/Charlotte

• Logistikken for hovedforløbene aftales med Uddannelseschefen
• Skriveskabelonerne er grundlaget for arbejdet – deadline for fremlæggelse til LUU? – tjek med uddannelseschefen
• Samlet eftermiddagsmøde ca. oktober og december, hvor de enkelte lærergrupper fremlægger eget arbejde og egne valg – alle

lærergrupper samles



Skriveskabelon -  Hovedforløbene 

Didaktikken på dette hovedforløb * 
Kernefagligheden – central 
problemstilling o. lign. 

Hvordan vil I arbejde med det 
pæd.did. grundlag? 
Differentiering (overvejelser) ift 

• Unge
• Talenter
• EUV
• EUX

Hvordan forholder I jer til dette? 
Hvilke særlige opgaver, projekter, 
cases skal der laves? 
Brug af IT – hvordan 
Skole virksomhedssamspillet – teori 
– praksis, hvordan?
Læringsledelse – hvordan sikrer I at 
alle elever føler, der er styr på eget 
forløb 
Løbende evaluering og feedback – 
under og efter hvert hovedforløb 
Afsluttende 
bedømmelse/svendeprøve 

Alt materiale laves på ny med aktuelt logo og uddannelse tydelig angivet. Al elevmateriale skal foreligge elektronisk (Elevplan, Lectio eller Office 365) 



Didaktik 
Kernen: 

• Tænk hvert hovedforløb som et samlet tema, en kernefaglighed, en gennemgående problemstilling, en særlig faglig udfordring – dette vil give
både elev og lærere en fornemmelse af overblik og helhed – det handler om …

• Er der et bestemt flow eller progression igennem hele uddannelsesforløbet?
• Hvilke faglige færdigheder og minimumsmål i dette forløb? Kan der evt. laves en grundopgave, et miniprojekt, en gennemgående case, der

omfatter disse?

Differentieringen: 

• Hvordan kan man udfordre talenteleverne – de skal kunne problemløse, komme med forslag, arbejde selvstændigt med løsning og formidle
deres viden?

• Hvordan kan man inddrage de voksnes erfaringer? Hvordan vil I spørge til dem?
• Hvilke faglige problemstillinger fra dette hovedforløb kan der arbejdes med i EUX fagene? Tag udgangspunkt i de EUX fag, der er knyttet til

dette hovedforløb

Grundmål – oplæg og opgave 

   EUX – projektoplæg 
De voksne – hvilke erfaringer kan 
man spørge ind til? 

Kan man lave en selvinstruerende 
opgave, de kan arbejde med? 

Talenterne – hvilke 
problemstillinger og cases 
ville det være relevant at 

arbejde med? 



Elevtyper 

Unge under 18 – almindeligt forløb 

EUV 3 – og med talent 

EUV 2, ordinær, med afkortning Afkortning - fag 

EUV 2 med talent, med talent Afkortning - fag 

EUV 1 med afkortning og ordinært 

EUV 1 med afkortning og talent Afkortning - fag 

EUX elever 



Hovedforløb  1

På 1 hovedforløb arbejdes der med murede konstruktioner, herunder varme og fugtisolering samt 
pudsearbejde. 
Det overordnede tema er murer og pudsearbejde og undervisningen veksler mellem værksteds-
undervisning og teoriundervisning. En del af den teoretiske undervisning vil være en case baseret 
undervisning, hvor eleverne gennem udvalgte cases erhverver sig viden inden for følgende faglige emner: 
Fagets materialer, fugt og varmeisolering, murede konstruktioner samt planlægning og projektering, 
indeholdende plan for arbejdsmiljø og kvalitetssikring 

De cases som anvendes til at understøtte læring i ovenstående emner er fra murerbogen (Murerfagets 
grundbog som iBog) og er tilknyttet følgende kapitler: 
Kap. 6. Fundament 
Kap. 7. Terrændæk 
Kap. 8. Fugtspærre i murværk 
Kap. 12. Varmeisolering 
Kap. 19. Materialelære 

Eleven arbejder på 1. hovedforløb med opmuring og pudsning af en mindre mureropgave. Eleven vil i 
forbindelse med denne opgave komme til at arbejde med sokkel, fugt og radonsikring, placering af 
murbindere samt overlukning med tegloverligger. 
Opgaven er en individuel opgave som afsluttes med en standpunktskarakter.   
På 1. hovedforløb undervises der i følgende fag: 
Teknologi, E,  hvor eleverne under vejledning påbegynder et produktudviklingsforløb bestående af 
produktprincip, udformning og produktion samt test og dokumentation –dette forløb afsluttes på 2. 
hovedforløb. 
Nivellering og afsætning som kommer til anvendelse i udmåling og afsætning agf elevens egen opgave. 
Murerteknik anvendes under opførelsen af elevens egen opgave. 
Pudse og overfladebehandling kommer ligeledes til udtryk på elevens egen opgave. 
Tagarbejde afvikles som et kursusfag af 2 dages varighed bestående af tagteori og praktisk oplægning af 
vingeteglstag.  
Restaurering hvor der arbejdes med afstivning og understøtning af murværk i forbindelse med 
gennembrydninger o.a. 
Tegning anvendes under projektering af elevens egen praktikopgave. 
Digital tegning anvendes ligeledes under projektering af elevens egen opgave. 

Pædagogik i undervisningen.
For at skabe motivation, forståelse og engagement hos den enkelte elev vil undervisningen i videst muligt 
omfang tage udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger fra det murede byggeri. Gennem en 
praksisrelateret undervisning med inddragelse af konkrete eksempler fra virksomhedernes arbejdsopgaver 
vil det være muligt at inddrage de erfaringer som den enkelte elev måtte have hvilket medvirker til at udvikle 
eleven faglige og personlige identitet. 
Undervisningen tilrettelægges som en projekt og problem orienteret undervisning med anvendelse af 
varierende arbejdsformer, hvor udgangspunktet er den enkelte elev. Digitale medier og værktøjer inddrages 
systematisk og undervisningen vil primært være organiseret omkring cases og projekter som har til formål 
understøtte refleksion, faglig udvikling, evnen til selvstændig opgaveløsning og vigtigst af alt, at den enkelte 
elev sikres mulighederne for at blive så dygtig som de personlige ressourcer giver mulighed for.   

 Undervisningsdifferentiering 
Udgangspunktet for den murede opgave på 1. hovedforløb vil være en opgave som eleven tegner og 
projektere færdig i en tom master med udgangspunkt i et ikke færdigtegnet projektmateriale. Opgaven er et 
projektforslag og det vil afhængig af den enkeltes elevs faglige færdigheder være muligt at tilføje faglige 



elementer og eventuelt en udvidelse af opgaven, som bevirker at opgaven til enhver tid vil udfordre den 
enkelte elev. 
Læringsledelse  
Ved opstart på 1. hovedforløb vil eleverne få en grundig information om de enkelte fag samt målene for disse 
og samtidig med en gennemgang af de enkelte fag gives også en orientering om hvorledes de vil blive 
bedømt i disse. 
For at sikre den enkeltes elevs trivsel diskuteres klasserumskultur, herunder gensidig respekt, ro i klassen, 
oprydning, samtaleformen, mobiltelefoni og mødedisciplin og hvilke indflydelse disse emner har for det 
endelige udbytte af 1. hovedforløb  
Elevinddragelse 
En stor del af undervisningen i teori vil være bygget omkring cases og her vil der for den enkelte elev være 
muligheder for at vælge til, inden for de forskellige emner som casene omhandler, da de mål som er 
beskrevet er minimumskrav for at opnå målene i de enkelte fag. 
Ligeledes vil der i fremlægning af resultater i de respektive cases, kunne vælges mellem flere forskellige 
måder at fremlægge sine resultater på. 
Praktikopgaven er i sit udgangspunkt lavet så man i udførelsen af denne opnår de faglige mål som er 
minimumskrav i de enkelte fag, men også således at der kan tilføjes faglige elementer til opgaven, for på 
den måde at sikre, at alle elever bliver udfordret. 

Sammenhæng med praktik 
For at styrke og motivere eleverne i undervisningen er undervisningsformen en praksisrelateret undervisning 
som gennem anvendelse af eksempler fra en praksis som eleverne kan genkende, understøtter elevens 
forståelse af det som skal læres. Kobling mellem skole og virksomhed sikres gennem arbejde med logbog 
og besøg af mestre ved afslutning af hvert hovedforløb. 
Løbende og afsluttende evaluering og dokumentation 
Eleven skal i undervisningen have en klar viden om fagets mål, eget faglige standpunkt og mulighederne i 
forhold til at kunne opnå målene. 
Dette vil ske gennem løbende individuel vejledning og feedback i forhold til de lærerprocesser og produkter 
som indgår i undervisningen. 
I teori er en stor del af undervisningen bygget op omkring 5 cases og her vil der i de enkelte cases være 
kriterier for hvad eleven skal nå. Efter hver afsluttet case vil eleven få en mundtlig tilbagemelding på 
dokumentationen af eget arbejde, ligesom der også løbende under arbejdet med de enkelte cases vil være 
vejledning kombineret med feedback. 
Individuel vejledning og feedback under hele opgaveforløbet i praktik skal sikre at eleven til enhver tid 
kender de faglige mål samt eget faglige standpunkt i forhold til disse.  

Inddragelse af it i undervisningen  
IT anvendes systematisk gennem hele 1. hovedforløb. Dette kommer til udtryk i projekteringen af opgaven, 
materialeberegninger, tidsplaner, skriftlige opgavebesvarelser og i dokumentation og fremlæggelse af 
undervisningscases. 



Bilag 5: Eksempel på case til valgfrit specialefag, murer 

Case/situation 
Du er nu kommet til det næstsidste skoleophold inden din afsluttende svendeprøve og på dette 
skoleophold ligger der 6 ugers valgfrie specialefag. Du er i lære i et mindre murerfirma som har et 
rigtigt godt ry for at udføre flot flisearbejde og arbejdsopgaverne er derfor også mest som 
underleverandør af flisearbejde for et større typehusfirma og mindre renovering og 
restaureringsopgaver.  

Du og din mester har derfor besluttet jer for at valgfrie specialefag skal bruge på at specialiserer 
sig endnu mere inden for b.la. flisearbejdet. I første omgang skal denne specialisering ske inden for 
grundlæggende konstruktioner til brug for fliseoverflader og på valg af afløbstyper. 

Fliseteknik, konstruktioner og underlag 

Modul 1  varighed 2 uger 

Forløbsbeskrivelse 

Dag 1 

Opgavens omfang og afgrænsning. 

Begynd med at læse mål og vejledende tekst til disse godt igennem og diskuter eventuelt 
betydningen af disse med din underviser. Arbejder du på ekspert/talent niveau er det vigtigt at du 
fra starten gør dig overvejelser omkring hvordan du vil inddrage de ekstra mål dette giver dig i din 
opgave. 

Opgavens økonomiske rammer meldes ud af din underviser og du vil få udleveret et regneark, så 
du kan se hvilke materialer du har til rådighed og priserne på disse. Når du har projekteret din 
opgave laver du en bestilling på de materialer som indgår i din opgave. Det udmeldte budget for 
modulet skal overholdes. 

Dag 2-5 

Projektering af opgaven. 

Din projekteringsdel kan indeholde følgende: 

 Plantegning.
 Snittegning med angivelse af koter.
 Opstalter
 Detaljetegninger



Projektbeskrivelse. 

Projektbeskrivelsen kan indeholde følgende: 

 Materialeforbrug/økonomi for opgaven.
 Tidsplan for hele projektperioden.
 Udførelse af opgavens delelementer.
 Generelle overvejelser for valg af afløb og øvrige installationer.
 Skabeloner til brug for kvalitetssikring.
 Procesdiagram over opgavens forskellige arbejdsprocesser

Tidspunkter for vejledning aftaler du med din underviser og kan med fordel lægges ind i din 
samlede tidsplan for udførelse af din opgave. 

Dag 5-9 

Praktisk udførelse af opgaven. 

Nu skal du udføre din opgave i praksis og det er vigtigt at du forud for dette har styr på såvel 
materialer, som på opgavens samlede økonomi. Pladsen og det areal du får til rådighed i 
praktiklokalet får du anvist af din underviser. 

Det vil være en fordel for dig hvis du også under den praktiske udførelse af din opgave får aftalt 
tidspunkter for vejledning med din underviser og evt. får lagt disse ind i din tidsplan for opgavens 
samlede udførelse. 

Dag 10 

Aflevering 

Denne dag skal følgende materialer fremlægges til evaluering og bedømmelse: 

Alle de dokumenter du har lavet til brug for styring og udførelse af opgaven opsættes på plade 
som udleves af underviser. 

En praktisk opgave hvor du får vist at du også behersker de praktiske mål som er beskrevet under 
modul1 -Fliseteknik, konstruktioner og underlag. 

Note: 

Fremlægningen af såvel den teoretiske, som af den praktiske del aftales med underviser og kan 
variere fra modul til modul. 



Du bestemmer selv hvordan du vil planlægge og udføre indholdet af modul 1 - Fliseteknik, 
konstruktioner og underlag. Forløbsbeskrivelsen er kun vejledende, men arbejder du på ekspert 
eller talent niveau er det vigtigt at du i samarbejdet med din underviser har en klar ide om 
hvordan du under udførelsen af din opgave kan imødekomme de ekstra mål som er forbundet 
med dette. 

Vær i øvrigt opmærksom på at arbejder du på ekspert niveau kan du frit vælge mellem de ekstra 
mål som er på dette modul, du skal derfor ikke inddrage alle de ekstra mål i din opgave, dette er 
kun til fælled hvis du arbejder på talentniveau. 



Bilag 6: Vejledende forløbsbeskrivelse til valgfrit specialefag, murer 

Fliseteknik, konstruktioner og underlag 
Modul 1 Varighed 2 uger 
Niveau: Avanceret 

Vejledende tekst til mål på modul 1 

Du skal til brug for opgaven udføre følgende: 

Et komplet tegningsmateriale indeholdende de nødvendige tegninger. Om du vælger lette eller 
tunge konstruktioner, eller evt. en kombination er op til dig. 

En beregning på opgavens samlede pris, udført med udgangspunkt i udleveret regneark, hvor du 
dokumentere at du overholder udmeldte budget for modulet. 

En detaljeret tidsplan over det samlede modul (10 arbejdsdage). 

Den projekterede opgave udført i praksis med vådrumssikring (1komp./2komp. afhængig af 
underlag) 

En skriftlig redegørelse for de forskellige overvejelser der bør være forud for valg af afløbstype. 

En kvalitetssikring af den samlede opgaves processer udført på fortrykte skemaer fra ”Dansk 
byggeri” eller lign.  

Niveau: Ekspert 

Vejledende tekst til mål på modul 1 

På talent/ekspertniveau skal du helt eller delvist redegøre for følgende: 

Hvad er belastningsklasser (SBI 252) og hvordan kan/skal de anvendes i forhold til at udføre og 
eventuelt forbedre helhedsorienterede konstruktioner i vådrum. 

Udføre et procesdiagram over din opgave, hvor du efterfølgende anvender din viden om 
belastningsklasser til at fremkomme med forslag til ændringer heri.  



Bilag 8: Skabelon for fagfordeling for EUX- Hovedforløb Murer  
Timer er angivet i lektioner/ 20 ugers forløb, X-fag beregnet fra 25 t/uge. Eud beregnet fra 30 lekt/uge. 

EUX-fag 
Fagnummer Fag H1 H2 H3 H4 

Dansk A 60 60 60 
Engelsk B 60 70 
Fysik B 50 60 
Kemi C 80 
Matematik B 60 80 
Teknologi B 75 
SSO 25 
Eksamensprojekt 25 
Teknikfag B 100 
Valgfag C 
Valgfag B/A 125 

I alt EUX-timer 310 345 310 25 
EUD-fag 

Fagnummer Fag varighed H1 H2 H3 H4 
10960 Nivellering og afsætning 0,5 9 6 
12750 Murerteknik 7,0 45 120 45 
12757 Pudse og overfladebehandling 1,0 10 10 10 
10554 Tagarbejde 1,0 15 15 
12758 Fliseteknik, avanceret 2,5 63 12 
12762 Gulvteknik 1,5 15 15 15 
10555 Restaurering 0,2 6 
12897 Tegning, avanceret 1,0 24 12 
3230 Digitalt byggeri 1,0 21 9 
6184 Systemstillads 2,8 30 35 18 

Byggeplads og affaldshåndtering 1,0 30 
Byggeri og arbejdsmiljø 1,0 30 
Byggeri og samfund 1,0 15 15 
Byggeri og samfund 2 0,5 15 
Byggeri og energiforståelse 1,0 30 
Valgfrie specialefag 8,0 120 120 
I alt pr. eud skp. 240 240 240 190 
skoledage 40 40 40 31 
I alt lektioner 

Undervisningens indhold 
( kort beskrivelse af uv. indhold) 



Bilag 9: Skabelon for fagfordeling for EUX- Hovedforløb Tømrer 
Timer er angivet i lektioner/ 20 ugers forløb, X-fag beregnet fra 25 t/uge.  

EUX-fag 
Fagnummer Fag H1 H2 H3 H4 

Dansk A 60 60 60 
Engelsk B 60 70 
Fysik B 50 60 
Kemi C 80 
Matematik B 60 80 
Teknologi B 75 
SSO 
Eksamensprojekt 25 25 
Teknikfag B 100 
Valgfag C 
Valgfag B/A 125 

I alt EUX-timer 310 345 310 
Fagnummer EUD-fag 

   Obligatoriske fag for alle specialer 23 uger varighed H1 H2 H3 H4 
Byggepladsindretning og affaldshåndtering 1,0 15 15 
Nivellering og afsætning 0,5 15 
Byggeri og energiforståelse 1,0 15 15 
Byggeri og arbejdsmiljø 1,0 30 

   Uddannelsesspecifikke fag 
Råd og svamp 0,5 6 9 
Konstruktionstegning 1,5 15 15 15 
Montage døre og vinduer 0,5 9 6 
Tagkonstruktion, principper 2,0 30 30 
Tagkonstruktion, udførelse 2,0 30 30 
Udvendigt tagarbejde, principper 1,5 15 30 
Udvendigt tagarbejde, udførelse 2,0 15 45 
Gulvkonstruktion og trægulve 1,5 
Vådrumsopbygning m. lette skillevægge 1,5 
Ydervægskonstruktion, principper 1,0 30 
Ydervægskonstruktion, udførelse 1,0 30 
Trappearbejde 0,5 15 
Sammensatte tømmerkonstruktioner 2,0 60 

Valgfrie specialefag,i alt 3 uger 
Valgfrit specialefag 1 
Valgfrit specialefag 2 
Valgfrit specialefag 3 
Praktisk prøve 1,0 30 

75 150 255 
Mangler 3 ugers valgfrie specialefag. 



Bilag 10: Eksempel på undervisningsmateriale på hovedforløbet for tømrer. 

Vi ved, at mange af vores elever har det bedst med at lære ved at arbejde praktisk og 
projektorienteret med tingene. Derfor er rigtig meget af undervisningen 
projektorienteret, og vi fokuserer på at se alle fagene i en helhed, så undervisningen 
kommer til at hænge sammen. 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Fleksibilitet er et nøgleord på EUX. Skolen ønsker at tilrettelægge undervisningen ud fra 
den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger. Dette indebærer, at lærerne ved 
planlægningen af undervisningen tager hensyn til, at eleverne ikke befinder sig på samme 
faglige niveau. Ligeledes tilstræber lærerne at tage hensyn til, at ikke alle elever lærer på 
samme måde. Derfor er der en blanding af mange forskellige undervisningsformer: der er 
traditionel klasseundervisning, hvor læreren gennemgår nyt stof. Der er gruppearbejde, 
hvor eleverne udover den faglige indlæring øver sig i at samarbejde. 

Eleverne vil følge den daglige undervisning, med bortset fra de i forvejen planlagte 
Temadag. Her vil underviser introducere nyt stof, typisk, af varighed på en skoledag. 
Herefter vil den enkelte elev skulle arbejde selvstændigt, eller i grupper med det aktuelle 
tema.  

Et eksempel på et tema forløb: 

I lærens og elevens digitale 
undervisningsplan kan man se at vi i 
uge 3 skal have tema om Tagfod.  

Eleverne kan her hente 
undervisningsmateriale og opgaver. 

Eleverne skal tilegne sig viden omkring 
emnet via deres Ibog ”tømrerbogen”.  

Eksempel er vist nedenfor. 



Alle eleverne skal igennem flere øvelser inden for hver tema, i start af hvert tema, er det 
selvstændige opgaver. Men i slutningen af hvert tema, afsluttes med en gruppeopgave 
(Case).  

Tidsintervallet for hvert tema er individuelt, afhængig af emnets kompleksitet. Nogle 
temaer strækker sig over 1 uge, andre over tre uger.  

For at sikre sammenhæng i undervisningen er lærerne organiseret i teams. Det er i 
teamet, at den nærmere planlægning af projekter foregår, og ligeledes er det i teamet 
muligt at koordinere den ”almindelige” undervisning i de enkelte fag, således at eleverne 
oplever den daglige undervisning som en helhed. 
Klasselæreren (kontaktlæreren) har et særligt ansvar for at følge den enkelte klasses 
skolegang. Blandt andet skal klasselæreren være ankermand i intro-forløbet, og desuden 
skal kontaktlæreren sørge for orientering om prøver, fællesarrangementer, besøg mm. 
Hvis der er problemer i en klasse, er det klasselærerens opgave at gribe ind og i et 
samarbejde med klassens øvrige lærere og skolens ledelse finde en løsning. 

I ”tømrerbogen”, kan den enkelte elev 
læse og undersøge viden og 
muligheder for løsninger af tagfod.  

Bogen er lavet, så der er stor mulighed 
for differentiering af undervisningen.    



Bilag 11: Teknologifag niveau E 1. og 2. hovedforløb 5 
dage Mini Projekt, forslag  

Du har fået en del værktøj udleveret af din mester samt en 
værktøjskasse. Det udleveret værktøj kan anvendes til mange af 
de opgaver du får som murer. Du skal naturligvis ikke bruge alt 
dit værktøj på en gang, derfor er det din opgave, at forbedre 
eller nytænke en lille værktøjskasse, som skal kunne indeholde 
det værktøj du skal bruge til dagens opgaver på byggepladsen.  

Du har 5 dage til at gøre opgaven færdig, derfor er det 
nødvendigt at du laver en tidsplan for de 5 dage. 

For at kunne udføre opgaven, skal du gøre følgende: 

1. Produktprincip
1. Opstille forskellige ideer til produkt.

Ideer tegnes som skitser.
2. Udvælge ide til produkt.

Vælg en af dine skitser.
3. Udarbejde krav til det valgte produkt.

Hvad skal værktøjskasse kunne indeholde?
4. Beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et produkt.

Du skal her tage nogle beslutninger om værktøjskassen?
2. Produktudformning og produktion

1. Udvikle og fremstille et produkt.
2. Anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet.

Hvilke materialer skal der anvendes?
3. Anvende kendt naturvidenskabelig eller teknisk viden i forbindelse med produktudvikling.

Skal materialerne kunne modstå fugt, støv og hårde stød?
3. Test af produkt

1. Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede krav.
Lav en tjekliste over hvad produktet skal kunne og indeholde.

4. Dokumentation
1. Udarbejde arbejdspapirer og en beskrivelse af gennemførelsen af produktudviklingsforløbets faser.

Du skal lave en beskrivelse i Word af din ide, krav til ideen, hvad den skal anvendes til, hvilke
materialer du vil anvende, målfaste tegninger og en tidsplan for produktionen af værktøjskassen.



Fremlæggelser. 

Du skal efterfølgende fremlægge din opgave for din lærere. Minimum 10 min. Og maks. 15 min. 
Fremlæggelsen skal forgå i klassen, med evt. PowerPoint, billeder, film, plancher eller praktisk brug i 
praktiklokalet. 
Der skal være mulighed for, at elever kan stille spørgsmål.  
Hvis der er mulighed for at printe ud på skolens 3D printer, er det nødvendigt, at du har tegnet opgaven i 
3D i Auto Cad. Du kan øve dig i øvelserne 1-10 i A-Cad 3D af Bo Hansen. 
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Fra Undervisning til læring  09.12.2016 
 

Lærere og ledere på SDE Vejle udvikler og gennemfører i samarbejde praksisnære og helhedsorienterede 
læringsforløb, som giver alle elever mulighed for at blive så dygtige som muligt. 

 

”Vi skaber sammen en god, udfordrende, spændende og gerne sjov hverdag for alle” 

 

Projektet er grundlaget for at realisere reformens 4 mål, sammen med Syddansk Erhvervsskoles vision og mål 
samt SDE-Vejles fokuspunkter og succeskriterier. De er alle er beskrevet i projektets masterplan, og i Support 
& Ledelsesteamets målstyringsværktøj. (Teamcockpit) 

Den overvejende del af undervisningen gennemføres som helhedsorienterede forløb i form af projekter og cases 
suppleret med og understøttet af kursusfag. 

 

Kursusfagene understøtter de helhedsorienterede forløb med en bred vifte af undervisningsmetoder, som er 
tilpasset undervisningens formål, mål og elevernes forudsætninger gennem konkrete læringsmål. 

Projektet bygger først og fremmest på en kombination af helhedsorienteret undervisning og PBL - problembaseret 
læring – med brug af cases, hvor eleverne kan arbejde med egne problemformuleringer mere eller mindre 
selvstændigt. 

Som udgangspunkt – knyttes alle helhedsorienterede forløb og kursusfag til et mere overordnet og 
gennemgående tema. Temaerne vælges og udvikles i afdelingerne. 

 

I projektets senere faser udvikler og arbejder vi med andre typer af læringsforløb som fx: 
 

 Længerevarende temabaserede projektforløb med elevernes eget valg af problemstilling – Det 
intelligente hus? 

 Innovationsforløb enkeltfaglige og tværfaglige - Fra idé til produkt 

 Forløb i samarbejde med virksomheder - Virksomhedens case 

 Forløb i samarbejde med én eller flere videregående uddannelser - Fx i form af projektgrupper med 
deltagelse af ingeniørstuderende i en rolle som de projekterende, og EUD eleverne som de praktiske og 
udførende rådgivere. 

 
Projektet inddrager samtidig en række sideløbende aktiviteter som fx: 

 Fælles forståelse af ord og begreber 
 Pædagogisk ledelse – herunder kollegial supervision 
 Teamsamarbejde 
 Øget brug af digitalisering – herunder videoer mv. 
 Udvikling af et digitalt ”værktøj” til planlægning og styring af forløb 

Dette ”værktøj” skal ses som en mulighed for at få mere ro i en travl hverdag, men der er ingen krav om at 
”værktøjet” skal anvendes.  

Projektets formål 

Lidt om - Hvordan 
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Fra undervisning til læring  
Et pædagogisk omstillingsprojekt på Syddansk Erhvervsskole i Vejle 2015 – xxxx 

 

 

Den: 29.11.2019 

 

Side 1 

 

Baggrund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med afsæt i reform 2015, igangsatte SDE-Vejle medio 2015 et stort og omfattende projekt, med det klare 
mål at omlægge alle vore uddannelsers undervisning. 
 
En del af os kunne huske, hvordan vi løste reformopgaven tilbage i år 2000.  Det vil jeg ikke rode mere op i 
men blot konstatere, at der var generel enighed om, at det måtte vi kunne gøre bedre denne gang. 
Det ”nye” denne gang, var/er, at vi alle var/er ret begejstrede for reform 2015´s pædagogiske intentioner. 
At intentionerne så fik en hård start, måske blandt andet på grund af omtalen af lov 409? Er en anden sag. 
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Side 2 

 

Organisering og formål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som noget af det første blev der - primo 2015 - etableret et bredt sammensat Pædagogisk råd.   
Rådet bestod/består af: 
 

• Campuschefen 
• Skolens pædagogiske konsulent 
• Én afdelingsleder 
• To lærere 
• Og én PD-vejleder 

 
Pædagogisk råd – med undertegnede som projektleder - udgjorde/udgør projektets styregruppe. 
 
Rådets første arbejdsopgave var at formulere projektets formål, dels mere formelt, og dels i form af en 
række ”bullets.” (Se dias) 
Digitale læremidler er ikke svaret på alt, men giver bedre muligheder for at arbejde med selvinstruerende 
oplæg, opgaver med flere ”indbyggede” sværhedsgrader - og meget mere. (Differentiering) 
 
Pædagogisk råd har endvidere understøttet projektet ved at fungere som interne projektkonsulenter og 
vejledere. Endvidere har rådet arrangeret fælles workshops, afholdt kurser, arrangeret inspirationsforedrag 
mv. 
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Side 3 

 

Pædagogisk retning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…… Og med en øget brug af praksisnære cases som grundlag for læringsforløbene. 
 
Ret tidligt i processen besluttede pædagogisk råd, at vi konsekvent ville anvende ordet (begrebet) 
læringsforløb.   
En af lærernes fornemmeste opgaver er altså:  At tilrettelægge gode læringsforløb.   
Forløbene skal indeholde en grov differentieringsmodel. Er det gjort på den rigtige måde, bliver det muligt 
at tilpasse et forløb, ift. til den enkelte elevs behov og forudsætninger. 
 
I læringsforløbene indgår uddannelsernes fag, i forskellige kombinationer. 
Nogen gange kan et fags målpinde indgå direkte, som en naturlig del af forløbet. Andre gange, må der også 
arbejdes med faget som en selvstændig enhed. (Monofagligt) 
 
Ordet læringsforløb indikerer, at det største fokus er på elevernes læring. (Elevens udbytte) 
 
Men fx som afslutning på et hovedforløb, kan det dog give god mening, at tilrettelægge mere evaluerende 
(Dokumenterende) forløb 
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Side 4 

 

Proces - a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektets tidsplan er så omfattende, at den ikke kan vises her. Jeg har derfor indsat et forenklet oversigts-
billede. 
I opstartsfasen var de 2 markerede aktiviteter: EPUC 1 og 2 ikke en del af projektet.   
(EPUC = Erhvervspædagogisk udviklingscenter) 
 
Som projektets første aktivitet (Opstart primo 2016) blev der igangsat forsøg med helhedsorienteret og 
problembaseret læring/undervisning i alle afdelinger. En del af de første forsøg blev gennemført i 
samarbejde med 2 af ministeriets konsulenter. 
 
Da det viste sig, at vi havde flere lærere end forventet, der skulle indfri reformens krav om erhvervspraktik 
og opkvalificering (10 ECTS) standsede vi forsøgsrækken. Eller næsten… 
Forsøgsrækkens mål kom i stedet til at indgå i et fælles opkvalificeringsforløb.  
Dette forløb blev udviklet i samarbejde med EPUC, og blev ”afviklet” lokalt på skolen. I forløbet indgik 
lærernes erhvervspraktik, som en naturlig del af forløbet.  
Som en særlig ”detalje” ved disse forløb, deltog alle lærere, instruktører, ledere, chefer, konsulenter mv. 
(Dette kunne lade sig gøre, pga. en tillægsbevilling fra skolens bestyrelse) 
 
I denne periode blev arbejdet med revideringen af de lokale undervisningsplaner sat på pause.  
LUP arbejdet blev genoptaget, i takt med at de enkelte afdelinger afsluttede deres EPUC forløb. 
 
Den eneste planlagte aktivitet, som er blevet udsat, er arbejdet med at udvikle et nyt 
”differentieringsværktøj.”  
Dette er ellers et stort ønske fra mange af vores lærere, og vil derfor blive taget op igen i løbet af 2020. 
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Projektets sidste aktivitet (Ca. 2023-24) er en form for effektmåling. 
 

• Hvad siger I (Primært virksomhederne) Kan I mærke en forskel?  
• Er eleverne blevet dygtigere?  
• Hvis ja – til hvad?  
• Etc. 

 
Vores håb er, at mange virksomheder vil svare noget i stil med dette: 
”Rent fag-fagligt kan vi måske ikke mærke den store forskel men deres tilgang til at løse en opgave er blevet 
helt anderledes. 
De går på med krum hals og løser stort set alle de udfordringer, der opstår undervejs i processen.  
Selvfølgelig skal de have hjælp en gang imellem, men deres spørgsmål er Ikke længere egentlige spørgsmål.  
De fremlægger egentlig ”bare” en række muligheder og så diskuterer vi dem, og vælger den bedste.” 
 
Årsagen til at effektmålingen ligger ude i fremtiden skyldes, at det fx først er i efteråret 2021, at vi har de 
første elever, som har gennemført hele deres uddannelse efter det nye ”koncept.” 
Herefter skulle der gerne være en periode, hvor de arbejder og bruger deres nye uddannelse. 
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Side 5 

 

Proces - b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det hører med til historien, at der skulle løses en lang række større og mindre opgaver inden projektets 
opstart, eller i den tidlige fase. 
En del af disse opgaver var ikke kun opgaver - men også forudsætninger for - at nå i mål med projektet. 
 
LUP 
Et kvalitetstjek af de lokale undervisningsplaner på Elevplan afslørede så mange fejl og mangler, at vi 
besluttede at begynde helt forfra. En beslutning der krævede udarbejdelse af nye Lup skabeloner og 
vejledninger. 
Det har været et meget stort arbejde, men har også givet mange gode diskussioner på lærerværelserne. 
Som sidegevinst har vi undervejs fået en række tekniske løsninger, der vil gøre fremtidige revideringer 
betydeligt nemmere. 
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Side 6 
 
Proces - c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     LMS = Learning Management System 
 
I 2019 vi haft et samarbejde med Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse.  
Samarbejdet har koncentreret sig om at skabe synergi mellem SDE-Vejles projekt, og et af udvalgets 
projekter. 
 
Udvalgets projekt har bl.a. fokus på: 

• Synliggørelse af elevernes 37 timers arbejdsuge 
• Et generelt højere ambitionsniveau 
• Differentiering 
• Læringsstile 
• Synlighed for alle aktører i uddannelsesforløbet 
• Digitalisering 

Emner som peger direkte ind i SDE-Vejles projekt. På baggrund af de afholdte møder mv. har vi derfor 
tilrettet vores skabeloner og materiale, så det – i højere grad end tidligere – bliver tydeligt for alle, hvad 
eleverne skal arbejde med og hvornår.  
Resultatet er nok ikke den eneste måde at gøre det på, men er vores bedste bud på nuværende tidspunkt. 
 
Vi arbejder lidt videre med de tekniske løsninger. Det er ganske vist ikke en ønskeopgave for nogen af os, 
men teknikken bremser os en del, så vi er nødt til at prioritere denne opgave også. 
Fx har et LMS system ikke – pr default - offentlig adgang. Vi arbejder derfor på at finde løsninger, der kan 
tilgodese forskellige brugere: 

• Elever og lærere 
• Ledere 
• Virksomheder 
• Faglige udvalg 
• Ministeriet 
• Med flere 
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Side 7 
 

 

 

 

De følgende afsnit viser eksempler på hvordan en LUP, og det tilhørende undervisningsmateriale, bliver 
offentliggjort. Endvidere er der konkrete eksempler på indholdet af en LUP. 

 

Side 8 

 

LUP - a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sde.dk 

Læseren vælger den uddannelse – eller fagretning - som han gerne vil vide mere om. 
Uddannelserne er pt inddelt efter geografi, om vi på længere sigt kan undgå dette, må tiden vise. 
Det tvivler jeg måske lidt på – men ”fællesmængden” på tværs af skolen - vil blive større og større. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sde.dk/om-sde/nogletal-og-kvalitet/undervisningsplaner/
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Side 9 
 
LUP - b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her findes praktiske oplysninger om den enkelte uddannelse. 
Uddannelsens LUP findes pt under fanen: Links 
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Side 10 
 
LUP - c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksemplet er fra beskrivelsen af indholdet på tømrernes første hovedforløb (LUP – Niveau 3) 
 
Elevernes arbejdstid: 
Omfanget af elevernes selvstudie er beskrevet på 3 planer:  
 

• Overordnet i LUP afsnittet om den enkelte uddannelse (Niveau 2) 
• Mere konkret i beskrivelsen af de enkelte skoleforløb (Som her) 
• Helt konkret i undervisningsmaterialet (På vores LMS platform) 

 
Det viste forløb er baseret på en såkaldt case.  
Et case-baseret forløb er noget af det tætteste vi – som skole – kan komme på virkeligheden. 
Men vi vil faktisk gerne endnu tættere på virkeligheden.  
(Fx ved at bruge projekter fra udvalgte virksomheder som cases) 
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Side 11 

 

LMS - a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På SDE er vores LMS system baseret på programmet Moodle. 
Det viste eksempel er fra Mureruddannelsens 4. hovedforløb. 
Tydeliggørelsen af elevens selvstudie kan gøres som vist, men også på mange andre måder. 
Bemærk – At der øverst til højre er indsat relevante links – fx til uddannelsens LUP. 
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Side 12 
  
LMS - b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette eksempel er fra tømrernes første hovedforløb. 
 
Der er en stor frihedsgrad, i forhold til opbygningen af de enkelte forløb. 
Her er fx indsat et oversigts-skema.  
Lærerne har stor indflydelse på, hvordan de vil have deres sider til at se ud, og hvad de skal indeholde. 
 
Lærerne kan endvidere følge med i stort set alt, hvad eleverne foretager sig. Fx kan de til hver en tid få en 
afleverings-status på den enkelte elev – eller hele holdet. 
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Side 13 

 

LMS - c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som hjælp til afdelingerne, er der udarbejdet en række tomme skabeloner til Learn.  
Learn skabelonerne indeholder en række afsnit (Rum) 
I hvert rum er der en kort vejledningstekst.  
Endvidere kan man downloade en mere udførlig vejledning eller en instruktionsvideo. 
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Side 14 

 

LMS - d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt undersøger vi, hvilke oplysninger en virksomhed vil kunne får adgang til. 
(Og ikke mindst - hvordan vi løser den opgave – rent teknisk) 
 
LMS systemet har tilknyttet en gratis App. 
Det giver helt nye muligheder for fx, at supplere indkaldelsen til en skoleperiode, med en interaktiv adgang 
til LMS systemet. 
 
Det er vores foreløbige mål, at man som virksomhed, har adgang til elevens ”statusbjælke” 
Statusbjælken viser fx om eleven har afleveret alle sine opgaver til tiden. 
Endvidere vil vi gerne have systemet til at vise en enkel oversigt over elevens fravær. 
 
De lokale undervisningsplaner (LUP) er der ingen problemer med adgangen til.  
Alle planer vil kunne ses - og downloades – fra skolens hjemmeside. 
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Side 15 

 

Erfaringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er selvfølgelig flere erfaringer, der kan fremhæves: 

• Et pædagogisk projekt kræver et fælles sprog (Fælles forståelse af ord og begreber) 
• Behovet for skabeloner, vejledninger og hjælpemidler er større end man umiddelbart forventer. 

Dette gælder også efter opkvalificering af lærerne.  
• Der bør ret tidligt være tilknyttet en fast gruppe af programmører mv.  

Den tekniske side af sagen, er nærmest et projekt i sig selv. 
• På trods af at et sådant projekt indeholder mange delopgaver og mindre delprojekter, skal det 

konsekvent formidles og omtales som værende ét projekt.  
Èt projekt med få tydelige mål, men først og fremmest som en fælles rejse, hvor det egentlig ikke er 
målene der er de vigtigste. Det er nærmere den pædagogiske retning, der ikke er til diskussion. 

• Et fælles pædagogisk projekt som dette medfører, at en lang række meget forskellige uddannelser 
er opbygget så tilpas ensartet, at det bliver betydeligt nemmere at få øje på mulighederne for 
tværfaglighed. 

 

Erik Ploug Sørensen SDE-Vejle 

eps@sde.dk 

 

 

 



Bilag 3b – SDE, projektpræsentation 
 



-

-

Et pædagogisk omstillingsprojekt på Syddansk Erhvervsskole i Vejle  – Pædagogisk konsulent: Erik Ploug Sørensen 

FRA UNDERVISNING






-

Til læring

• Udgangspunkt i det - som eleven kan og ved
• Eleven i centrum
• Der skal lys i øjnene – og i pæren
• Højere elevaktivitet - og passende udfordringer
• Enkle og tydelige læringsmål
• Et tættere og mere professionelt samarbejde med 

virksomhederne
• Øget brug af cases – gerne i direkte samarbejde med 

virksomhederne
• Nye digitale læremidler



-

Helhedsorienterede og 
Problembaserede 

læringsforløb



-

Oversigt over projektet 



-

Trin på vejen 



-

Lige nu - arbejder vi på:

• At sige helt farvel til programmet Elevplan
• At få færdiggjort de sidste 2 uddannelsers LUP
• De tekniske løsninger - ift. offentliggørelsen af LUP
• Implementeringen af vores nye LMS system (Moodle)
• De tekniske løsninger – ift. brugeradgangen til vores LMS system
• En plan for den fremtidige vedligeholdelse af LUP
• Et koncept for karrierevejledning/rådgivning – EUD og EUV elever



-



-

www.sde.dk



-

Næste klik



-

Eksempel – Tømrer - LUP



-

Eksempel 1 – fra LMS



-

Eksempel 2 – fra LMS



-

Skabeloner mv.



-

Muligheder? 

Markus Andersen

Fravær i perioden: 02.10.19 – 20.11.19

04.10.19: 1,5 time - Godkendt
09.11.19:   1,0 time - Godkendt



-

• Behovet for pædagogisk ledelse må ikke undervurderes

• LUU skal inddrages før – under - og efter arbejdet med LUP

• Budskabet om den pædagogiske retning skal gentages mange 
gange

• LUP skal være gennemarbejdet - inden arbejdet med 
digitalisering af læremidler påbegyndes

Erfaringer 
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