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Fagkonsulent

Ansat august 2016 som 
fagkonsulent i Kontor for 
Erhvervsuddannelser for

De merkantile 
erhvervsuddannelser

• Kontoruddannelsen med specialer

• Detailhandelsuddannelsen med 
specialer

• Handelsuddannelsen med 
specialer

• Eventkoordinator

• Finansuddannelsen

Grundfag

• Dansk F-C

• Dansk som andetsprog

• Fremmedsprog F-C

• Organisation C

Ansat på Skive College i 2009

Træffes i ministeriet tirsdag-
torsdag
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Samarbejder med

• 10 fagkonsulenter i Kontor 
for erhvervsuddannelser

• Merkantile skoler

• De faglige udvalg for 
merkantile uddannelser

• Fagkonsulenter i Kontor for 
Gymnasier

• Kontor for Prøver, Eksamen 
og Test

• Læringskonsulenter i Center 
for Udgående Kvalitet

• Videncentre m. fl.



Dagsorden

• Merkantile og digitale teksttyper 

• Relevante mål fra uddannelsesbekendtgørelsen

• Nøgleord om undervisningsplanlægning

• Virksomhedsinddragelse

• Praksisrelatering

• Helhedsorientering

• EMU respons
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Merkantile og digitale teksttyper – hvad 
rummer fagbilaget?
• Eleven eller lærlingen kan vælge og anvende it og multimodale 

medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, 
informationssøgning og formidling

• Eleven eller lærlingen kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og 
indgå i kritisk dialog om virksomheders interne og eksterne 
kommunikation

• Eleven eller lærlingen kan forklare og reflektere over sproglige normer 
i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse, samfund og 
danskfaget

• dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion og nonfiktion, og 
mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det 
uddannelsesområde, eleven eller lærlingen har valgt, hvor tekster fra 
nyere tid prioriteres,

• forskellige medier samt erhvervskommunikative og 
massekommunikative teksttyper, erhvervskommunikative tekster kan 
omfatte virksomheders eksterne og interne kommunikation

• Blå tekst = 
Hvordan 
arbejdes med 
teksttyperne

• Rød tekst = 
Hvilke 
teksttyper og 
genrer der 
kan arbejdes 
med
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Merkantile og digitale teksttyper – hvad 
rummer uddannelsesbekendtgørelsen for 
Handel? 
• På begynderniveau:

• Kommunikation: Eleven kan præsentere et produkt, et koncept eller 
lignende over for en forsamling, herunder tilpasse formidlingen til 
forskellige målgrupper, kommunikationsstrategier og 
kommunikationskanaler.

• På rutineret niveau:

• Kommunikation: Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med 
andre planlægge og udføre afgrænsede formidlingsopgaver relateret 
til salg, indkøb og logistik.

• Forretningsforståelse: Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med 
andre planlægge og udføre grundlæggende salgs-, indkøbs- eller 
logistikopgaver ud fra en helhedsforståelse af, hvordan en 
virksomhed arbejder og hvilke faktorer, som påvirker og skaber 
værdi for forretningen.

• Ny uddannelses-
bekendtgørelse 
pr. 12. maj 2022

• Se BEK her

• Forenklet 
beskrivelse af mål 
i hhv. § 3 og 7

• § 3 er mål for de 
uddannelses-
specifikke fag på 
hhv. begynder og 
rutineret niveau
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https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/622


Præstationsstandarder 

Begynderniveau

Eleven kan løse en opgave og udføre en 
aktivitet i en kendt situation eller ud fra 
en kendt problemstilling eller kan udføre 
en mere kompliceret aktivitet under 
vejledning. 

På dette niveau lægges der vægt på 
personlig kompetence til at sætte sig ind i 
uddannelsens fundamentale kundskabs-
og færdighedsområder og kompetence til 
at udvikle ansvarlighed og grundlag for 
fortsat læring. 

På begynderniveauet grundlægges 
ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineret niveau

Eleven kan planlægge og gennemføre en 
opgave eller aktivitet eller løse et problem 
i en rutinemæssig eller kendt situation og 
omgivelse, alene og i samarbejde med 
andre. 

På dette niveau lægges vægt på den 
personlige kompetence til selvstændigt at 
sætte sig ind i mere komplicerede 
problemstillinger og til at kommunikere 
med andre om løsningen heraf. 

Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og 
omstillingsevne.
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Hjælpeord til præstationsstandarderne

Begynderniveau

Reagere på

Forholde sig til

Deltager

Interesseret

Lytter

Udviser forståelse

Rutineret niveau

Argumenterer

Påtager sig

Bevidst om

Konsekvent

Vælger

Samarbejder

Reflekterer
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Hvordan kan eleverne møde merkantile 
digitale tekster i hovedforløbet?

• Eksempel fra 
det valgfri 
specialefag 
”Skriftlig 
fremstilling” 
på 
hovedforløbet 
på Handels-
uddannelsen, 
specialet 
digital handel
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Idékatalog til teksttyper som dækkes af 
fagbilag, uddannelsesbekendtgørelse og 
valgfri specialefag på hovedforløbet

• Nyhedsbreve

• Mails

• SMS

• Årsrapporter

• Hjemmesider

• Reklamekampagner

• Storytelling

• Sociale medier

• Facebook

• Instagram

• TikTok

• Twitter
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Nøgleord om undervisningsplanlægning
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Opgave i 
dansk om 
digitale 
tekster 

Helhedsorientering

Praksisrelatering

Peger frem mod en for eleven 
meningsfuld helhed, som 
knytter sig til det erhverv 
undervisningen retter sig 
imod

At koble teori og praksis, 
f.eks. Viden om 
modtagerrettet 
kommunikation i 
forskellige 
kommunikationskanaler –
og kompetence til at 
udføre opgaven

Almene og 
erhvervsfaglige 
kompetencer som 
meningsfulde og 
praksisnære

Virker 
motiverende for 
eleverne. 
Videnstilegnelse
gennem praktiske 
opgaver



EMU Respons

9. juni 2022



9. juni 202212

Link til siden:
https://emu.dk/eud
/dansk

https://emu.dk/eud/dansk


Kom godt i gang med Emu-respons
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https://respons.emu.dk/eud/p/1-brugervejledning

https://respons.emu.dk/eud/p/1-brugervejledning


Spørgsmål eller kommentarer?

• Skyd løs nu 

• Alternativt opret bruger på EMU Respons og stil 
spørgsmålet der

• Eller skriv en mail på 
sarah.hedegaard.sorensen@stukuvm.dk
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