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Prøvevejledning 
 

Afsluttende prøve på Grundforløb 2 PAU 
 

Anden del af Grundforløbet 
 

 
Generelt  
 

 
Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: 

 Undervisningsministeriet bekendtgørelse om prøver og eksamen i 
grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (Bek 41). 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09 2014.  

 Den lokale uddannelsesplan: Det uddannelsesspecifikke fag 
 

 
Formål 
 

 
Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens 
opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat for det 
uddannelsesspecifikke fag. 
 

 
Eksaminationsgrundlag 

 
Prøven er en mundtlig gruppeeksamen 
 
Eksaminationsgrundlaget er et på forhånd kendt projektoplæg samt et 
ukendt case scenarie. Prøveoplægget består af udvalgte og væsentlige 
kompetencemål, som sikrer at eleven kan demonstrere praktiske 
færdigheder og inddrage relevant teori. 
 
Gruppen kan inddrage materialer udarbejdet på forhånd. 
 
Eksaminationsgrundlaget omfatter både en praktisk og teoretisk del.  
 
Prøven består af: 
 

1. Gruppens præsentation af deres projektoplæg 
2. Trækning af case 
3. På baggrund af case scenariet diskuterer, reflekterer og præsenterer 

gruppen viden, færdigheder og kompetencer inden for deres 
fagområde 

 

 
Bedømmelsesgrundlaget 
 

 
På baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: 
 

 Samarbejde 

 Demonstrere praktiske færdigheder, viden og kompetencer 

 Reflektere og inddrage relevant teori 
 



 

 
Prøvens forløb 

 
Forud for prøven: 
 
I god tid forud før prøven fastlægger og offentliggøres: 
  

 Datoer for eksaminationen.  

 Tidspunkt for offentliggørelse af den enkelte elevs 
eksaminationstidspunkt. 

 Censor tilsendes prøveoplæg samt case-scenarier 
 
Prøven foregår som gruppeeksamen, hvor grupperne består af 2-3 personer. 
Prøven varer 30 minutter pr. elev inkl. Votering. 
 
Eleven kan medbringe alle hjælpemidler 
 

 
Voteringsprocedure 

 
Eleven forlader lokalet under voteringen 
 
Bedømmelsen omfatter elevens mundtlige præstation og eventuel 
inddragelse af andre præsentationsformer under oplægget. 
 
Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og 
karakterfastsættelsen (bestået/ikke bestået) til personligt brug ved 
udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. 
 

 
Bedømmelseskriterier 

 
Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. 
 
For at opnå bedømmelsen ”bestået” skal eleven kunne: 

 Udvise nogen forståelse for, og handle professionelt ved at 
kombinere viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske 
overvejelser, i forhold til den præsenterede problemstilling 

 Med nogen hjælp skitsere muligheder for problemløsning og 
handlemuligheder 

 Redegøre for enkelte fagudtryk og begreber 

 Formidle egne tanker og holdninger 

 I begrænset omfang beskrive det tværfaglige arbejde og 
dokumentationens betydning 

 I acceptabel grad inddrage teknologi 
 

For at opnå bedømmelsen ikke-bestået har eleven givet en utilstrækkelig 
præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 

 
Sygdom  

 
En elev, der er forhindret i at gennemføre en prøve pga. dokumenteret 
sygdom, skal have mulighed for at aflægge en ny prøve snarest muligt. 
Prøvetidspunktet fastsættes af skolen.  
 



 

 
Omprøve 

 
Beståede prøver kan ikke tages om.  
 
Et prøveforsøg er brugt, når prøven er begyndt. 
 
En elev, der ikke har bestået en prøve kan genindstille sig til prøven. 
Skolen kan tillade deltagelse i yderligere et prøveforsøg (3. prøveforsøg), hvis 
det er begrundet i usædvanlige forhold.  
 
Skolen fastsætter tidspunktet for omprøven, som afvikles hurtigst muligt 
efter den ordinære prøve.  
 
Ved omprøve medvirker en ny censor. 
 
Eksaminator skal så vidt muligt være den samme person som ved første 
prøve.  
 
En elev, der ikke består en prøve efter 2. forsøg (ved usædvanlige forhold 3. 
forsøg), ophører sit uddannelsesforløb.  
 
Ved for sent fremmøde eller udeblivelse fra en prøve vurderes prøven ”ikke 
bestået”, såfremt udeblivelsen ikke kan begrundes med force majeure. 
 

 
Klagemulighed 

 
En elev har mulighed for at klage over forhold vedrørende prøven.  
 
Klagen kan vedrøre:  
a) prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt 
dets forhold til uddannelsens mål og krav  
b) prøveforløbet eller  
c) bedømmelsen  
 
Proceduren for indgivelse af klage følger den procedure, der er beskrevet på 
skolens hjemmeside for forløbet. 
 

 
Overværelse af 
prøveforløb 

 
Mundtlige prøver er offentlige. Skolen kan dog fravige denne bestemmelse, 
hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder hvor hensynet til 
eleven taler herfor. 
 

 
 


