
Fremsøgning af fag i Elevplan 
Med Elevplan version 15.1, der forventes at udkomme den 10. april, bliver det muligt at fremsøge de fag, 

der er knyttet til de enkelte elevtyper som bundne fag – henholdsvis for grundforløb 1 og grundforløb 2.  

Skolens medarbejdere vil kunne søge fagrækken frem i Elevplan under menuen ”Fag og mål”. 

En del uddannelser har krav om, at der som overgangskrav til hovedforløbet skal bestås flere grundfag på 

niveau C. 

I disse tilfælde kan eleven risikere, at der ikke er timer nok på grundforløbets 2 del, hvorfor skolen allerede i 

grundforløbets 1 del bør tilbyde og opfordre afklarede elever til at valgfagstiden anvendes til grundfag på 

niveauer, der er relevant i forhold til elevgruppens uddannelsesplan og de slutmål der er for fag på 

grundforløb 2. 

Eksempel: Eventkoordinator 

Ud over de fag alle elever skal have i grundforløbet skal der i dette tilfælde nås 5 fag på niveau C. 

 

Uddannelse Fagnummer Niveau Fag Type 

Eventkoordinator 10804 C Dansk Bundne 

Eventkoordinator 10806 C Engelsk Bundne 

Eventkoordinator 10807 C Erhvervsøkonomi Bundne 

Eventkoordinator 10801 C Afsætning Bundne 

Eventkoordinator 10815 C Informationsteknologi Bundne 

 

Uddybning: 
Det fremgår af bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 

erhvervsuddannelser nr. 1009 i § 10. ”Undervisningen på grundforløbets 1. del uden et eux-forløb omfatter 

erhvervsfag 1, der gennemføres i de første to uger, alle erhvervsfag 2 og 3, et erhvervsfag 3 på niveau 2, 

fire ugers valgfag og fire uger i grundfaget dansk på niveau E eller C, afhængigt af elevens niveau ved 

uddannelsesstart” 

 

På denne baggrund er der knyttet Dansk E på grundforløbets 1. del. Nogle uddannelser har fastsat krav til 

flere grundfag/højere niveauer i grundfag, der betyder, at nogle elever allerede i grundforløbets 1. del bør 

vælge grundfag som valgfag for at kunne opfylde disse krav ved afslutning af grundforløbets 2. del. I 

sådanne tilfælde skal skolen sørge for, at det pågældende fag/niveau er tilgængeligt i elevens valg og 

således bliver knyttet til grundforløbets 1. del for den enkelte elev. Faget engelsk er eksempelvis ikke en del 

af det fastsatte indhold i grundforløbets 1. del, men kan indgå som valgfag. 

 

Skolen skal vejlede den enkelte elev til at vælge fag og niveauer, så de gennem undervisningen i 

grundforløbet kan opfylde de krav, der er fastsat for den enkelte uddannelse forud for påbegyndelse af 

skoleundervisningen i hovedforløbet. Eleven kan vælge undervisning i indtil 4 uger (valgfag) i 

grundforløbets 1. del, der bidrager til, at eleven opfylder eventuelle krav om grundfag i overgangen mellem 

grundforløb og skoleundervisningen i hovedforløbet.  

 


