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Grundforløb 2 (GF2) 
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Grundforløb 1 (GF1) 
Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller som har været væk fra 
skolen i højest 2 år. 
 
 
Eksamen 
Der afvikles én eksamen i et grundfag i forbindelse med GF1.  
Eksamen er mundtlig med udgangspunkt i en case og afvikles med ekstern censur.  
Der gives karakter efter 7 trins skalaen. 
 
 
Undervisningen 
Der undervises i gennemsnit 35 lektioner pr. uge. Eleverne bliver undervist i følgende fag:  

• Erhvervsfag 1 
• Erhvervsfag 2 
• Erhvervsfag 3 
• Dansk niveau C 
• Samfundsfag Niveau C (valgt valgfag) 
• Engelsk  (valgt valgfag) 

 
Undervisningen i erhvervsfagene er tematiseret (se nedenstående figur) og der vil være følgende 
temaer: 

• Erhvervsfag 1 
• Mig 
• Virksomheden 
• Samfundet 
• Verden 

 

 
 
Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave (mini erhvervsområdeprojekt EOP) med intern 
bedømmelse samt en grundfagseksamen med ekstern censur. 
 

Erhvervsfag 1

Tema
Mig

Mini EOP

Tema
Virksomheden

Tema
Samfundet

Tema
Verden



3 
 

I temaerne vil der være fokus på: 
• Den merkantile faglighed  
• Praksisnærhed, møde erhvervslivet 
• Skriftlighed 
• Digitale redskaber 
• Feedback 
• Gode studievaner 
• Socialt sammenhold og relationsdannelse 
• Afklaring om egne mål med uddannelsen 

 
        
Erhvervsfag 1     
Erhvervsintroduktion    
 
 
Erhvervsfag 2  
Arbejdspladskultur     
Praktikpladssøgning     
Samfund og sundhed     
 
 
Erhvervsfag 3 
Arbejdsplanlægning og samarbejde, niveau 1    
Faglig dokumentation, niveau 1     
Faglig kommunikation, niveau 2    
Metodelære, niveau 1      
Innovation, niveau 1      
 
 
Grundfag 
Dansk niveau C      
 
 
Valgfag (skolen har valgt følgende fag til alle elever på eud business) 
Samfundsfag niveau C 
Engelsk 
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Grundforløb 2 (GF2) 
Grundforløb 2 er for elever, som kommer fra GF1 eller som har været væk fra skolen i mere end 2 
år. Varighed er 20 uger. 
 
Eksamen 
Der afvikles én eksamen i et grundfag på GF2.  
Eksamen er mundtlig med udgangspunkt i en case og afvikles med ekstern censor.  
Der gives karakter efter 7 trins skalaen. 
 
Der afvikles én grundforløbsprøve  på GF2. 
Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i det uddannelsesspecifikke fag, detail/handel eller event. 
Eksamen er mundtlig og afvikles med ekstern censur.  
Der gives karakter bestået / ikke bestået. 
   
Undervisningen 
Der undervises i gennemsnit 35 lektioner pr. uge. 
 
Der skal undervises i: 
 
Grundfag og valgfag    15 uger   

• Engelsk niveau C        
• Afsætning niveau C           
• Virksomhedsøkonomi niveau C       
• IT niveau C        
• Dansk niveau C (for elever som ikke har nået dansk niveau C på GF1) eller  
• jobsøgning          

 
Uddannelsesspecifikt fag, incl. grundforløbsprøve   5 uger  

• Detail / Handel 
• Event 

 
Undervisningen er praksisnær og klæder elever på til at arbejde i en virksomhed. 
 
Studieture 
 
GF1 

• Sverige, Gekås en dag 
 
GF2 

• USA, New York en uge  
 
 
Overgangskrav til hovedforløbet 
 
Overgangskrav Detail, Handel, Event 
Afsætning  C 
Dansk C 
Engelsk C 
Virksomhedsøkonomi C 
IT C 
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Link til relevante bekendtgørelser 
 
Lov om erhvervsuddannelser 
 
Bekendtgørelse om grundfag 
 
Eksamen 
 
Bekendtgørelse om detailhandelsuddannelsen  
 
Bekendtgørelse om handelsuddannelsen 
 
Bekendtgørelse om eventkoordinatoruddannelsen  
 
Kontor og Finans er ikke nævnt her, da kontor- og finansuddannelsen kræver et eux-forløb.  
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200627
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200627
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209188
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209188
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208357
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208106
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208106
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208108
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208108

