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Regler for prøver 
Skolens bestemmelser for afsluttende prøve på Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1, 
Social- og Sundhedshjælper, er udarbejdet på baggrund af 

Skolens bestemmelser for fagprøve er udarbejdet på baggrund af 

- Bekendtgørelse nr. 1117 af 18/08/2016 (Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til 
social og sundhedshjælper) 

- BEK nr. 41 af 16/01/2014 (Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende 
erhvervsrettede uddannelser) 
 

- Bekendtgørelse nr. 789 af 16/06/2016 (Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser) 

- Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 (Bekendtgørelse om karakterskala og anden 
bedømmelse) 

Formål 
Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er 
fastsat for uddannelsen og dens elementer. Der tages udgangspunkt i kompetencemålene for 
uddannelsen. 

Mål 
Målet er, at eleven gennem prøven demonstrerer sin viden og sine færdigheder inden for faget 
og uddannelsen svarende til kompetencemålene for uddannelsen. 

Kompetencemål for Social- og Sundhedsuddannelsen, Social- og 
Sundhedshjælper 

 
1) Eleven kan selvstændigt og i tværfagligt samarbejde udøve arbejdet som social- og 

sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der 
følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson og i overensstemmelse med 
de fastlagte kvalitetsstandarder herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder 
for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. 
 

2) Eleven kan selvstændigt handle fagligt begrundet på observerede ændringer i 
borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand, herunder anvende 
værktøjer til tidlig opsporing. 

 
3) Eleven kan kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb og handle i 

overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde. 
 

4) Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til 
borgere ud fra en rehabiliterende tilgang. 

 
5) Eleven kan i samarbejde med borgeren understøtte struktur og sammenhæng i 

borgerens hverdag. 
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6) Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, 
sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens 
ressourcer og selvbestemmelsesret herunder inddrage pårørende. 

 
7) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med borgeren og dennes pårørende 

arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte 
opgaver. 

 
8) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere, planlægge, udføre 

og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser ud fra fastlagte 
kvalitetsstandarder og beskrivelser af serviceniveau. 

 
9) Eleven kan arbejde motiverende og anvende kommunikation som et redskab til at 

skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et 
konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø. 

 
10) Eleven kan fagligt dokumentere sin opgavevaretagelse i relevante 

dokumentationssystemer og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- 
og tavshedspligt. 

 
11) Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale 

hjælpemidler. 
 

12) Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske retningslinjer for afbrydelse af 
smitteveje. 

 
13) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og 

fysisk arbejdsmiljø. 
 

Adgang til prøve 
Eleven skal have bestået alle uddannelsesspecifikke fag ved prøve eller 
standpunktsbedømmelse. 

Gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i uddannelsesspecifikke fag skal være 
mindst karakteren 02. Ingen af karaktererne må være -3. 

Standpunktsbedømmelserne i praktikuddannelsen skal være bedømt godkendt.  

Endvidere skal eleven have bestået det valgfrie specialefag. 

Afmelding til prøve 
Afmelding til prøve kan ske, indtil prøven er påbegyndt. Når prøven er påbegyndt, tæller det 
som et prøveforsøg. Prøven er påbegyndt, når eleven træder ind i prøvelokalet. 

Eksaminator 
Eksaminator er den underviser, der er elevens vejleder i casearbejdet. 
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Censor 
Udpeges af skolen eller beskikkes af Ministeriet for Børn og undervisning. 

Censor ved afsluttende prøve skal have specifikke kompetencer inden for et eller flere faglige 
delområder, som indgår i uddannelserne, og viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, 
herunder kendskab til aftagernes situation og behov. 

Prøveform og afholdelse 
Prøven tager udgangspunkt i en praksisfunderet case som eleven/gruppen trækker. I tillæg til 
casen trækker elev/gruppen et scenarie/problemstilling. Scenariet skal simuleres. 
Eleven/gruppen skal demonstrere, hvordan de i en praksislignende situation vil handle på 
scenariet. Denne simulering optages på IPad og må vare fra 3 til 7 min. afhængig af 
gruppestørrelse. 

Eleven modtager information om dato og klokkeslæt for den mundtlige prøve, når forberedelse 
til prøven starter – dvs. den dag casen trækkes.  

Prøven afholdes i skoleperiode 3, og prøven er mundtlig og afvikles på dansk 

Den mundtlige afsluttende prøve  
Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper med max 3 elever. For at gå til 
gruppeprøve skal eleverne have forberedt sig sammen, max 3 elever. En elev kan vælge at gå 
til individuel prøve i en opgave, der er udarbejdet i en gruppe. Prøven varer 30 min. inkl. 
votering pr. elev. Bedømmelsen gives individuelt. 
 
Prøvens varighed fordelt på antallet af elever: 

Antal elever Varighed inkl. votering 

1 elev 30 minutter 

2 elever 60 minutter 

3 elever 90 minutter 

 
Ved individuel afsluttende prøve afsættes 30 minutter pr. elev, inklusiv votering og 
tilbagemelding; 

 De første 10 minutter til elevens oplæg fordeler sig på flg. måde; 

 Før-refleksion 7 min. 

 Fremvisning af scenarie, 3 min. 

 Herefter afsættes 10 minutter til eksamination ud fra elevens oplæg og 
kompetencemålene for uddannelsen. 

 Til sidst er der 10 minutter til votering og tilbagemelding. 
 
Ved en gruppeprøve på 2 elever afsættes 60 min. inklusiv votering og tilbagemelding; 
 

 De første 17 min til elevernes oplæg fordeler sig på flg. måde; 

 Før-refleksion 12 min. 

 Fremvisning af scenarie, højst 5 min. 

 Herefter afsættes 23 min til eksamination ud fra elevernes oplæg og 
kompetencemålene for uddannelsen. 
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 Til votering og individuel tilbagemelding: 10 min pr elev dvs. ved 2 elever alt i alt 20 
min til tilbagemelding 
 

Ved en gruppeprøve på 3 elever afsættes 90 min. inklusiv votering og tilbagemelding; 
 

 De første 25 min til elevernes oplæg fordeler sig på flg. måde; 

 Før-refleksion 18 min. 

 Fremvisning af scenarie, højst 7 min. 

 Herefter afsættes 35 min til eksamination ud fra elevernes oplæg og 
kompetencemålene for uddannelsen. 

 Til votering og individuel tilbagemelding: 10 min pr. elev dvs. ved 3 elever alt i alt 30 
min til tilbagemelding 
 

Der er 3 arbejdsdage til at forberedelse til prøven. Forberedelsesdagene bruges til at 
analysere case og scenarie, videooptage scenariet og forberede det mundligt oplæg. I løbet af 
forberedelsesdagene har eleven mulighed for at få vejledning. Der afleveres ikke noget 
skriftligt før prøven. 

Elever som ikke er blevet eksamineret, må ikke være til stede i prøvelokalet 

Bestemmelser for casearbejdet 
Casearbejdet udarbejdes efter Guide til case arbejde – Sosu Østjylland, Social- og 
Sundhedsuddannelsen. Januar 2017. 

Ressourcepersoner 
Gruppen kan benytte ressourcepersoner i indsamling og tilegnelse af viden, men ikke i selve 
fremlæggelsen. 

Støttemuligheder 
Der kan tilbydes særlig støtte ved prøve til elever med særlige forudsætninger (jf. bilag 1). 

Bedømmelse 
Prøven bedømmes efter 7-trins-skala. 

En prøve er bestået, når eleven mindst har opnået karakteren 02. 

Eleven forlader lokalet under votering. 

Karakteren ved den afsluttende prøve gives på baggrund af elevens præstation i den 
mundtlige fremlæggelse og den efterfølgende eksamination i casen. 

Præstationen vurderes på baggrund af kompetencemålene for uddannelsen. 

Ved sygdom 
Hvis eleven på grund af dokumenteret sygdom er forhindret i at deltage i eller gennemføre 
prøven, tilrettelægger skolen i samråd med eleven en ny prøve, der foregår efter regler som 
for den ordinære prøve. 
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Omprøve 
Eleven kan indstilles til omprøve, når eleven ikke har bestået den ordinære prøve efter 
reglerne.  

Eleven har ret til at gå til samme prøve 2 gange. 

Skolen fastsætter tidspunktet for eventuel omprøve i samarbejde med eleven. 

Eleven går til omprøve i samme case som ved første prøve.  

Forud for omprøve tilbydes eleven vejledning. 

Omprøve afholdes efter samme bestemmelser som ved den ordinære prøve. 
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Klagemuligheder 
Eleven har ret til at indgive en klage over forhold ved prøven.  

Klagen kan vedrøre 

 Prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til 
uddannelses mål og krav 

 Prøveforløbet 

 Bedømmelsen 
 
Klager over forhold ved prøven indgives af eksaminanden til institutionen senest 14 dage efter 
bedømmelsen af prøven. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Eleven kan fortsætte 
uddannelsen under klagesagens behandling. 

Skolen indhenter udtalelser fra eksaminator og censor. Eleven skal have lejlighed til at 
kommentere udtalelserne. 

Afgørelse af klagen træffes af skolen. Udtalelserne samt elevens kommentarer til udtalelserne 
danner grundlag for afgørelsen. 

Afgørelsen kan gå ud på 

 en ny bedømmelse,  

 tilbud om ny prøve  

 at klageren ikke får medhold i klagen 

(Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012 (Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende 
erhvervsrettede uddannelser, kap.10) 
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Bilag 1: Procedure vedr. etablering af særlige prøvevilkår 

 
§ 18. Institutionen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse, til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder samt til eksaminander 
med et andet modersmål end dansk, når institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at 
ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der 
med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. 

(Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012 (Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede 
uddannelser) 

 
Procedure for etablering af særlige prøvevilkår på Århus Social- og Sundhedsskole: 
Elever kan ansøge om støttemuligheder til prøverne i områdefag, grundfag og den afsluttende 
prøve hos specialpædagogisk vejledning.  

Ansøgningen vil blive vurderet af specialpædagogisk bistand i samråd med eksaminator. 

Herefter udarbejder specialpædagogisk bistand en skrivelse med angivelse af elevens data og 
hvilke særlige prøvevilkår, der er bevilget. 

Af særlige prøvevilkår kan eksempelvis nævnes: 

 Udvidet forberedelsestid 
 Udvidet prøvetid 
 Brug af hjælpemidler, f.eks. til oplæsning af tekster eller andre hjælpemidler, eleven 

bruger i sin dagligdag. 
 
Specialpædagogisk bistand sørger for at eksaminator får 3 eksemplarer af skrivelsen. En til 
censor, en til eleven og en til eksaminator. Desuden sørger specialpædagogisk bistand for, at 
et eksemplar kommer i elevmappen. 


