Lokal undervisningsplan for
Grundforløbets første del på SOPU

Fagretninger:
Sundhed & Udvikling
Læring & Leg
Innovation, sundhed & pædagogik
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Grundforløbets første del
På Grundforløb 1 får du et indblik i erhvervsuddannelserne og mulighed for afklaring af
dit uddannelsesvalg. På SOPU har linjerne et særligt fokus på vores uddannelser: Socialog sundhedsuddannelsen og Pædagogisk assistentuddannelse. Du kan vælge mellem tre
forskellige fagretninger, alt efter dine interesser.
Efter Grundforløb 1 har du mulighed for at søge ind på alle Grundforløb 2.

Fagretninger på SOPU
Sundhed & udvikling: ”Sundhedslinjen”
Fagretningen har fokus på Social- og sundhedsuddannelsen. Du vil arbejde med de
arbejdsprocesser og – metoder, som indgår i hverdagen hos en social-og sundhedshjælper. Det kan
f.eks. være at planlægge, evaluere og dokumentere en aktivitet på et ældrecenter. Fagretningen
har også fokus på kommunikation og samarbejde med relevante grupper og på de faktorer, der
påvirker levevilkår og sundhed.

Læring & leg: ”Den pædagogiske linje”
Fagretningen har fokus på den Pædagogiske assistentuddannelse. Du vil arbejde med de
arbejdsprocesser og –metoder, som indgår i hverdagen hos en pædagogisk assistent. Det kan fx være
at planlægge, koordinere og udføre en lærerig aktivitet i en børnehave. Fagretningen har også fokus
på samarbejdet med relevante faggrupper og forældre. Du vil også arbejde med livstilsfaktorers
betydning for sundhed, bl.a. hygiejne, kost og fysisk form.

Innovation, sundhed & pædagogik: ”Innovationslinjen”
Fagretningen har fokus på både Social- og sundhedsuddannelsen og den Pædagogiske
assistentuddannelse, og du vil arbejde med arbejdsprocesser og –metoder fra de arbejdsområder. Der
er fokus på at anvende innovative metoder i løsningen af arbejdsopgaver. Eksempelvis ved at
planlægge, gennemføre og evaluere en kreativ og IT baseret aktivitet. Eller ved at lave en
videoansøgning – og komme til jobsamtale via Skype. Du vil lave mindst ét virtuelt eller fysisk produkt,
der repræsenterer en alternativ måde til at arbejde med kommunikation i forhold til pårørende
og/eller forældre.

Realkompetencevurdering og personlig uddannelsesplan
Planlægning af uddannelsesforløb, herunder realkompetenceafklaring
I forbindelse med optagelse på Grundforløbets første del drøftes det individuelle uddannelsesforløb
med skolens uddannelsesvejledning. I forbindelse med de første to ugers erhvervsintroduktion
fastlægges den endelige plan.

Personlig uddannelsesplan
Den personlige uddannelsesplan er en del af Elevplan, og afspejler det individuelle uddannelsesforløb
og afspejler den foretagne realkompetenceafklaring. Den udarbejdes inden uddannelsesstart og i
løbet af de første 14 dage på uddannelsen. Den personlige uddannelsesplan skal indeholde konkret
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beskrivelse af dine forudsætninger i forhold til den primært ønskede fagretning på Grundforløbets
første del, henholdsvis uddannelse på Grundforløbets anden del samt hovedforløb.

Undervisningen i Grundforløbets første del
I følgende afsnit kan du læse mere om indholdet og strukturen for skoleundervisningen på
Grundforløbets første del. Indholdsmæssigt består Grundforløbets første del på SOPU af 6
helhedsorienterede temaer for de tre fagretninger ”Sundhed og udvikling”, ”læring og leg” og
”Innovation i sundhed og pædagogik”
•

Godt du kom!

•

Generation Millinium

•

Entreprenørskab

•

Den professionelle rolle

•

Mit arbejdsliv

•

We did it!

Temaerne er opbygget på baggrund af fagrækken på grundforløbet, der består af følgende fag:
•

Erhvervsintroduktion (2 uger)

•

Erhvervsfag (10 uger)

•

Grund- og valgfag (8 uger)

Erhvervsfag
Erhvervsfagene på Grundforløbets første del omfatter:
Fag
Erhvervsfag 1 – et introducerende erhvervsfag

Erhvervsintroduktion

Erhvervsfag 2 - hvor eleven opnår generelle kompetencer

Arbejdspladskultur
Praktikpladssøgning
Samfund og sundhed

Erhvervsfag 3 - som er erhvervsfaglige videns-, proces- og
metodefag

Arbejdsplanlægning og samarbejde
Faglig dokumentation
Faglig kommunikation
Innovation
Metodelære

Grundfag
Grundfagsundervisningen på grundforløb 1 omfatter dansk på niveau F, E, D og C. Der er 4 ugers
grundfagsundervisning på grundforløb 1, og du skal som minimum løftes 1 niveau i dansk. Hvis
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du kun vælger af løfte dit grundfagsniveau ét niveau, skal du også vælge psykologi E.
Grundfaget engelsk F kan vælges som valgfag.

Valgfag på Grundforløbets første del
Der er på GF1 på SOPU afsat svarende til 4 uger til valgfagsundervisning. DU har mulighed for at
vælge støttefag, bonusfag, engelsk F eller erhvervsfag på højere niveau.
Valgfag tilrettelægges i modul 3 ”Båndet” i Elevens Dag. Læringsaktiviteter i valgfag kobles til de
øvrige læringsaktiviteter i pågældende projekter i GF1-temaer.
Valg af valgfagsundervisning sker inden for de første 2 uger af uddannelsen i
forbindelse med tilrettelæggelsen af den personlige uddannelsesplan.
Oversigt over mulige valg. Du vælger for hele perioden:
GF1
Muligheder

Intro

Tema 1 og 2

Tema 3 og 4

Afsluttende tema

2 uger

8 uger

8 uger

2 uger

1.

Ikke valgfag

Bonusfag

Ikke valgfag

2.

-

Støttefag

-

3.

-

Bonusfag

Engelsk F

-

4.

-

Støttefag

Engelsk F

-

5.

-

Erhvervsfag 3 på niveau 2*

-

Støttefag som valgfag
For elever, som har behov for ekstra støtte til at opfylde uddannelsens mål, tilbyder SOPU
valgfagsundervisning til at støtte elevens boglige eller praktiske læring. Du tilbydes understøttende
læringsaktiviteter af underviser, læsevejledere og mentorer med udgangspunkt i dit individuelle
behov, f.eks. ordkendskab, performance-teknikker, IT-støtte, relationsarbejde, basale
regnefunktioner, portfolio, tekstbearbejdning, informationssøgning og kildekritik.

Bonusfag som valgfag
Elever, der ønsker udfordringer inden for særlige faglige elementer og problemstillinger, kan vælge
valgfaget, hvor der er mulighed for fordybelse inden for emner af relevans for uddannelsen. SOPU tilbyder
elever at arbejde med projekter, der hvert forløber ca. 1 uge i ”Båndet”. Gennem SOPU bonusfag trænes
færdighederne som fremtidig fagperson. Projekter er følgende:
a) ”Håndelag”: aktiviteter, der kan anvendes med børn, unge eller ældre, f.eks. maleri,
mosaikker, dragebygning, Lego eller smykker. Projektet bedømmes med fernisering,
hvor produktet præsenteres.
b) ”Leg, krop og bevægelse”: undersøgelse og afprøvning af lege fra før og nu. Projektet
bedømmes ved en anerkendende evaluering af legene.
c) ”Leg med IT”: afprøvning af forskellige digitale programmer: blogs, lav egen hjemmeside,
Minecraft og Sims City. Projektet bedømmes ved en digital evaluering.
d) ”Mad og måltider”: planlægning og tilberedelse af mindre måltider tilpasset forskellige
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målgrupper, f.eks. retter fra hele verden, børnefødselsdag eller økologisk mad. Projektet
bedømmes ved præsentation af måltider og en helhedsorienteret evaluering.
e) ”Nærområdet”: planlægning, udførelse og deltagelse i andres aktiviteter i nærområdet,
f.eks. orienteringsløb, naturoplevelser, bevægelse eller sanseoplevelser. Projektet
bedømmes ved en evaluering af aktivitetens placering, organisering og gennemførsel.
f) ”Performance”: rollespil og træning af mundtlig formidling og kommunikation. Dette øves
gennem f.eks. hverdagssituationer, jobsamtaler eller ’sælg dit produkt’. Projektet
bedømmes ved en evaluering med fokus på, hvad den enkeltes har fået ud af det.
g) ”Spil”: undersøgelse af forskellige former for spil og udvikler sit eget - ’fra idé til produkt’,
f.eks. brætspil, spørgsmålsspil eller terningespil. Projektet bedømmes ved afprøvning og
evaluering
af
spil.
Ovenstående projekter gentages hvis eleven forsætter med bonusfag i tema 3 og tema 4. Her er der
mulighed for: 1) arbejde med nye emner inden for projekterne, 2) bruge ny opnået viden,
færdigheder og kompetencer og 3) bruge andre metoder.

Grundfag som valgfag på GF1
SOPU udbyder på GF1 grundfaget engelsk F som valgfag. Du tilbydes læringsaktiviteter, der knytter sig
an til målene i pågældende grundfag. Læringsaktiviteterne lægger sig tæt op af projekter og
aktiviteter, du arbejder med i den øvrige undervisning.

Erhvervsfag som valgfag
På SOPU GF1 har du mulighed for i valgfagsundervisningen, at fordybe sig i følgende erhvervsfag:
arbejdsplanlægning og samarbejde, faglige kommunikation, faglige dokumentation samt
metodelære, hvor disse fag er beskrevet på et udvidet niveau. Du tilbydes læringsaktiviteter, der
knytter sig an til målene i pågældende erhvervsfag niveau 2. Læringsaktiviteterne lægger sig tæt op af
projekter og aktiviteter, du arbejder med i den øvrige undervisning.

Bedømmelsesplan for Grundforløbets første del
Gennem uddannelsen sker en løbende bedømmelse i samtlige erhvervsfag, grundfag og valgfag.
Der kan afholdes samtaler mellem dig og din kontaktlærer som et led i den løbende bedømmelse.
Du bedømmes efter en helhedsbetragtning ud fra målene i de aktuelle læringsaktiviteter og
fagets generelle målsætninger og niveau.
Det er din præstation i læringsaktiviteterne, som er grundlaget for den løbende bedømmelse. Det
omfatter både eventuelle skriftlige afleveringer og din deltagelse i læringsaktiviteterne.
Bedømmelse og prøve aflægges på det niveau du har fulgt i forløbet.

Regler for prøve i grundfaget dansk
Faget dansk kan blive udtrukket til prøve jf. fagbilaget i grundfagsbekendtgørelsen.
Prøven følger prøveform a.

Regler for prøve i grundfaget engelsk
Hvis du har valgt engelsk, kan dette fag også udtrækkes til prøve jf. fagbilaget i
grundfagsbekendtgørelsen. Prøven følger prøveform b. Det betyder, at der er tale om en mundtlig
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prøve på grundlag af dit selvvalgte emne samt en ukendt opgave. Der er 24 timers forberedelsestid
og selve prøven varer ca. 30 minutter, inklusive votering.

Regler for grundfaget psykologi E
Psykologi E er ikke et eksamensfag jf. fagbilaget i grundfagsbekendtgørelsen, og faget kan
derved ikke udtrækkes til prøve.
På SOPUs hjemmeside kan du læse mere om skolens bedømmelsesplan, prøvereglement,
herunder klageregler og prøvevilkår her
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