
 

Afdelingen for erhvervsfaglige 
uddannelser 
 
Vester Voldgade 123 
1552 København V 
Tlf. 3392 5600 
Fax 3392 5666 
E-mail uvm@uvm.dk 
www.uvm.dk 
CVR nr. 20-45-30-44 

3. december 2010 
Sags nr.: 
134.93F.251 
  
 

 Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og faglige udvalg 
  
  
    
  
 
 
 
 
 
 
 
Vedrørende implementering af den nye bekendtgørelse om grund-
fag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne 
 
Med henblik på den kommende implementeringsproces sendes hermed 
et orienteringsbrev indeholdende beskrivelse af de største ændringer i 
den nye bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag 
med ikrafttrædelsesdato den 1. juli 2011.  
 
1. Arbejdet med bekendtgørelsen 
Arbejdet med bekendtgørelsens fagbilag har været fokuseret omkring 
følgende emner:  

 Systematik og ensartethed. 
 Maksimal læsevenlighed for læser og bruger. 
 En nutidighed i forhold til brug/indhold af grundfaget i dag. 
 At faget kan anvendes i alle uddannelser (ikke for tonet i forhold 

til fx merkantil). 
 At niveau er afstemt med tid, og at taksonomien er passende. 
 At retlige krav er opfyldt. 

 
I forbindelse med gennemskrivningen af bekendtgørelsen har det været 
relevant at vurdere, hvorvidt hvert enkelt grundfag fortsat bør bestå. I 
denne vurdering har bl.a. indgået følgende elementer: 

 Hvert enkelt grundfags relevans og anvendelsesgrad. 
 Overlap til andre grundfag. 

 
2. De konkrete ændringer 
Der er stort set foretaget ændringer i alle fag, det er derfor vigtigt, 
at den enkelte skole/faglige udvalg er opmærksomme på også at 
gennemgå de enkelte fagbilag for at se præcis, hvilke ændringer 
der er i faget (fx ændrede målpinde, eksamensformer osv.). 
 
De væsentligste ændringer i forhold til den gældende grundfagsbekendt-
gørelse kan grupperes inden for nedenstående overordnede områder: 
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2.1 Nedlæggelse af grundfag 
I forbindelse med at sikre en nutidig og brugbar grundfagsbekendtgørel-
se er de enkelte grundfags anvendelsesgrad gennemgået. Gennemgangen 
viste, at en række grundfag stort set ikke blev brugt. 
 
En række grundfag med en lille anvendelsesgrad, fx biologi, design, hygi-
ejne, fysik, idræt, og psykologi er ikke blevet nedlagt, fx fordi de er stu-
diekompetencegivende fag og dermed kan blive relevante i forhold til 
eux-forløb, eller fordi der er tale om certifikatsfag. 
 
De grundfag, som nu nedlægges, er derfor de grundfag, som ikke er stu-
diekompetencegivende, ikke er certifikatsfag eller som allerede indgår 
naturligt i andre grundfag. 
 
Følgende grundfag er nedlagt: 
Ergonomi:  
Faget har en lav anvendelsesgrad. Faget kræver derudover ingen central 
beskrivelse, og de faglige udvalg kan med fordel formulere faget mere 
brancherettet i et områdefag. Fagets kompetencer indgår desuden som 
en naturlig del i faget arbejdsmiljø. 
 
Materialeforståelse 
Kun 2 uddannelser bruger faget forpligtet på grundfagsbekendtgørelsen, 
det vil sige at faget skal gennemføres efter reglerne i grundfagsbekendt-
gørelsen. Faget kræver ikke central beskrivelse, da fagets indhold er me-
get forskellig fra uddannelse til uddannelse. De faglige udvalg kan med 
fordel omforme faget til et områdefag og på den måde gøre faget mere 
brancherettet. 
 
Produktudvikling, produktion og service (PPS):  
Faget er i stor udstrækning blevet erstattet af områdefag med mere direk-
te faglige kompetencer. Faget vil i en vis udstrækning kunne erstattes af 
iværksætteri og innovation eller det nye teknologifag, da mange af ele-
menterne i teknologi er sammenfaldende med især PPS modul 1. Tekno-
logifaget vil i tilfælde af erstatning for PPS kunne tilføre undervisningen 
en yderligere struktureret., kreativ og innovativ dimension i forbindelse 
med produktudvikling. 
 
Stil, form og farve:  
Faget er blevet omskrevet til et F- niveau i design. 
 
Økonomi: 
Faget bliver stort set ikke anvendt. Fagets indhold dækkes derudover af 
fagene samfundsfag F og erhvervsøkonomi F. 
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2.2 Andre ændringer 
A. Psykologi er ændret fra at være modulfag på henholdsvis 1 og 2 uges 
varighed, til at blive beskrevet på F, E, D, og C niveau for at sikre at fa-
get bliver meritgivende i forhold til videreuddannelse.  
 
B. Niveauet ”Uden for niveau” er fjernet i biologi og informationstekno-
logi.  
 
C. Arbejdsmiljø, læring, kommunikation og samarbejde og miljø er nu 
bygget op som modulfag, hvert modul har en vejledende uddannelsestid 
på en uge.  
 
D. Idræt er lavet om, der er kommet et F-niveau, og vejledende uddan-
nelsestid er ændret fra 1 til 2 uger pr. niveau.  
 
E. Design har fået 2 nye niveauer - D og F. Der er ændret på varigheden 
på niveau E – fra 2 uger til 1, 5 uge.  
 
F. Erhvervsøkonomi F, varighed 1 uge er nedlagt 
 
G. Erhvervsrettet andensprogsdansk F, varighed 4 uger er nedlagt 
 
H. Fremmedsprog F, varighed 4 uger er nedlagt 
 
Som anført ovenfor træder bekendtgørelsen i kraft den 1. juli 2011, hvor-
for denne skrivelse skal danne grundlag for de faglige udvalgs og skoler-
nes forestående implementeringsarbejde. 
 
Dette orienteringsbrev, tidsplan for implementeringen (bilag 1) samt 
oversigt over grundfagenes og de centralt udarbejdede valgfags fagnumre 
(bilag 2) er også lagt på adm.sys, elevplan og eud-adm.dk. 
 
3. Henvendelser 
Spørgsmål vedrørende jura bedes rettet til Christina Schon, christi-
na.schøn@uvm.dk 
Spørgsmål vedrørende indhold bedes rettet Matthias Haaber, matthi-
as.haaber@uvm.dk 
Spørgsmål vedrørende systemer bedes rettet til Gitte Venning Madsen, 
gitte.venning.madsen@uvm.dk 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Matthias Haaber 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. 3392 5768 
Matthias.Haaber@uvm.dk 


