
Egå Produktionshøjskole 
 

Temadag om optagelsesprøve og 
almenundervisning 18. juni 2015 



 

Værksteder og undervisning 

Træ og Byg  11 elever 
Mekanik og Biler 11 elever 
Mad og Service  11 elever 
Medie og IT  11 elever 
MultiYOU  18 elever 
 
Undervisning   dansk, matematik 
   portfolie 
   fælles undervisning  
 
 



 

 
Hvad har vi gjort indtil nu. 
 
Alle elever screenes (Produktionsskoleprojektet) 
Skolebaggrund undersøges (afgangsbeviser m.m.) 
 
• Specialundervisning i dansk og matematik (obligatorisk) 
 

• Vedligeholdelsesundervisning i dansk og matematik 
  (frivillig) 
 

• Fælles undervisning (obligatorisk) 
 

• Portfolie (obligatorisk) 
 



 

Portfolie undervisning 
 
•  Hvad er portfolie undervisning på Egå ? 
 
   - beskrivelse af en produktion/arbejdsproces ved 
     hjælp af billeder og tekst 
 
   - dokumentation for refleksion og læring 
 
   - motivationsfaktor for mere undervisning 
 
   - samarbejde mellem elev, faglærer og almenlærer 
 



 

 
Undervisning fra 1. august 2015 
 
 

• Vedligeholdelsesundervisning hvis eleven har sine afgangsprøver 
 

• Specialundervisning i dansk og matematik samt brug af 
  IT-rygsæk og brug af mobiltelefon og apps 
 

• Undervisning i dansk og matematik som forberedelse til 
  optagelsesprøve på EUD 
 

•  Portfolie 
 

•  Fælles undervisning 
 



 

Undervisning i dansk og matematik som 
forberedelse til optagelsesprøve på EUD. 
 
•  Portfolie undervisning med større vægt på dansk og matematik 
 

•  Målrettet undervisning mod optagelsesprøve i dansk og  
   matematik 
 
•  Sammenhæng mellem teori og praksis 



 

Hvad opnår vi  ?? 
 
•  Portfolie som motivation for mere undervisning i dansk og 
   matematik 
•  Større sammenhæng mellem teori og praksis 
•  Det faglige niveau i dansk og matematik øges 
•  Større fokus på afledt/integreret undervisning i dansk og 
   matematik i værkstedet 
•  Fælles ansvar elev, faglærer og almenlærer 
•  Elever der er klar til optagelsesprøve 



 

Organisering i praksis 
 
•  Faglærer sørger for billeder og evt. bilag samt forbereder 
   eleven 
 
•  1). Eleven laver portfolie på værkstedet, og der kan  
        efterfølgende rekvireres hjælp fra almenlærer 
 
•  2). Eleven laver portfolie i undervisningen på et portfoliehold  
        (2 gange om ugen, faglærer kan deltage) 
 
•  Aftale p.t. minimum 6 portfolier, hvoraf de 2 skal være med 
   fokus på matematik 
 



 

Portfolier på Egå Produktionshøjskole   
 

1. Værkstedets værktøj og brugen af det 
 Billeder af værktøj og redskaber fra værkstedet sættes ind i en 

portfolie. Du skriver, hvad det hedder, hvad det bruges til og 
hvordan. 

 Formål: at lære fagsprog og bruge det, både i skrift og tale 
  
2.  Sikkerhed på værkstedet 
 Fortæl om udvalgte sikkerhedsregler på værkstedet, og hvorfor de er 

vigtige. 
 Formål: at vise og dokumentere at du har forstået 

sikkerhedsreglerne og deres vigtighed. 
 



 

Portfolier på Egå Produktionshøjskole 
 
3.  Projekter, produkter og rutiner i værkstedet 
 Ved hjælp af billeder, tegninger og tekst fortæller du om en 

arbejdsopgave, et projekt eller et produkt, du har lavet. 
 Du skal præsentere alle dele af processen, hvilke vanskeligheder du 

stødte på, hvorfor du gør som du gør, og hvad du har lært undervejs. 
 Formål: At reflektere over arbejdet på værkstedet, repetere 

arbejdsgange og dokumentere hvad du har lavet. 
 



 

Portfolier på Egå Produktionshøjskole 
 
4. Undervisning 
 Efter undervisning i et emne kan man af sin lærer få opgaver, hvor 

man skal beskrive og besvare spørgsmål om emnet og finde billeder 
dertil. 

 Formål: At få tid og mulighed for at arbejde med emnet, så du lærer 
det bedre og evt. får stillet spørgsmål til det du ikke helt forstod. 

  
5. Praktik og brobygning 
 Der laves en beskrivelse om praktikstedet, de opgaver du har haft og 

din vurdering af praktikken. Det samme hvis du har været i 
brobygningsforløb på en uddannelsesinstitution. 

 Formål: At reflektere over praktikperioden, fortælle hvad du har 
oplevet og evt. kunne anbefale praktikstedet. 

 
 



 

Eksempler på Portfolier   
 
Portfolie om økonomien i en produktion: 
 
•Beskriv produktet og hvem I evt. laver det for 
•Hvilke materialer og hvor meget skal der bruges? 
•Beregn udgifterne til materialer? 
•Hvor meget tid er der brugt på at lave produktet? 
•Hvad synes du varen skal koste? 
•Hvad koster tilsvarende produkt i handelen? 
•Hvilken pris får skolen for produktet? 
  
 
 



 

 
    

 
 

Navn: Projekt: Dato: 
Thomas & louise  Coq av vin  02-12-2014 
Billeder og tekst:   

   
Klar..? parat.. START!  Vi starter med at skære 

kyllingerne i mindre stykker, 
så der er til alle    

Jeg steger de kyllinger, vi 
allerede havde skåret ud. 
Mens jeg steger det, skærer 
Thomas de sidste kyllinger 
ud.  

   
Thomsen skærer gulerødder 
til at komme i den fond, vi har 
til at koge ovre bagved  

Der bliver skåret løg og 
Thomsen tuder  

.. så meget at jeg blev nød til 
at hjælpe  

   
Thomsen laver en opbagt 
sovs af fonden. Han kommer 
hvidløg og timian i.  

Vi fik hjælp til at lave 
champignon, Thomas fordeler 
dem ud over kyllingerne  

Lidt bacon skulle der også på 



 

 
    

 
 

Navn: Projekt: Dato: 
Thorbjørn, Benjamin Strandstol 27-08-2014 
Billeder og tekst:   

   
Her laver vi målingere så det 
kommer til at passe 100% så 
vi ved hvor vi skal save 

Her måler vi træet op i flere 
dele så vi får et stykke som 
passer til det andet 

Her har vi savet stykkerne ud 
i lige lange stykker, så nu kan 
vi begynde med at pudse det 
med rystepudser  

   

   
Her er vi i gang med at pudse 
alle de små træstykker som vi 
har savet ud. 
Vi har lakkeret det 3 gange, 
hvor vi pudset den op 2 
gange igen hvor 3. gang det 
sidste lag lak var på så den 
fik en fin side 

Her har vi fået stof på, så vi 
kan sidde bedre. Vi brugte en 
sømpistol til at få stoffet til at 
sidde fast og  

Her er det færdig og de 
holder sku til to fede drenge 
:D  

Hvad har jeg lært: 
 

Vi har lært hinanden at kende. Da det var første gang vi var på skolen.  
Så det var en god opgave til at starte med. Vi har lært at finde de ting vi 
skal bruge på værkstedet. Vi har også lært om at arbejde sammen. At 
hjælpe hvis hinanden har brug for det.  

Lærers kommentar: Superfin portefolie. Godt samarbejde!  



Praktikbeskrivelse af kombinationsforløb på HG i Viby 
 

Om torsdagen i ugen før jeg startede på forløbet, var jeg og de 3 andre der skulle på 
forløbet, ude og se stedet og hørte nogle korte informationer om hvordan det skulle 
foregå.  
 
Hver dag mødte jeg ind klokken 9.00. Mandag havde vi merkantilundervisning hele 
dagen. 
Den dag lærte vi om Maslows behovspyramide. 
Vi lærte om erhvervsøkonomi, og havde matematik om tirsdagen. 
Resten af ugen havde vi dansk, hvor vi skulle analysere en reklame og engelsk hvor 
vi lavede opgaver og lærte om hvordan man kunne bruge engelsk i butiksmæssig 
sammenhæng. 
Sidst på ugen havde vi noget mere merkantilundervisning. 
 
I den anden uge havde vi projektuge. Vi kom i små grupper på 2 og fik til opgave at 
lave vores egen butik. 
Det foregik på den måde at vi skulle finde ud af hvad vores butik skulle sælge, hvad 
den skulle hedde, hvad vores slogan skulle være og noget om markedsføring osv. 
I min gruppe lavede vi en butik, der skulle handle med: isenkram, tøj og interiør. En 
butik mindende om ”Bahne”. 
Om fredagen skulle vi så fremlægge vores butik for læreren og Peter Hald, hvor vi 
lavede en powerpoint til og det tog ca. en halv time og fremlæggelsen gik godt. 
 
Jeg synes det var et godt forløb, de havde styr på tingene og det var godt at vi kun 
var de få i klassen. 
Jeg ved ikke om det er noget jeg vil, men det er da en mulighed – det var 
spændende nok. 
 
Alt det vi havde om i fagene vidste jeg ikke noget om i forvejen, så der lærte jeg 
meget. Jeg vidste kun få ting i forvejen. Jeg lærte også noget mere om 
gruppearbejde. 
 
Søren Damsgaard. 13.11.14. 
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