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EUX-projekter i erhvervsfag 2 & 3 – efterår 2020 

”På arbejde i virksomheden” 
 

1. Samfund og sundhed (uge 35, 36, 37 og mandag i uge 38)   

o Her skal vi arbejde med det at være en del af et demokratisk samfund og de 

rettigheder og pligter, det medfører.  

o Vi vil også arbejde med sundhed og livstil for at kunne skabe et godt og sundt 

arbejdsliv. Vi skal lave en sundhedsmesse for alle GF1 elever. 

 

Studietur til København uge 39 (onsdag, torsdag og fredag)  

 

2. Innovation (uge 39, 40, 41 og uge 43) – uge 41 har vi erhvervsfag hele ugen 

o Her vil vi arbejde med innovation, og hvordan man får ”den gode idé”. Der skal 

laves et pitch og en ”mini forretningsplan”. 

o Vi fokuserer i forløbet på professionel kommunikation og præsentation af vores idé. 

o Vi skal deltage i en innovationsdag i Skjern torsdag d. 22. oktober sammen med 

GF1 elever fra Lemvig og Ringkøbing/Skjern. 

 

3. Planlægning & kommunikation (uge 44) 

o Her lærer vi om forskellige metoder til at samarbejde og planlægge. Disse 

værktøjer kan hjælpe med at skabe overblik og struktur over ens arbejdsopgaver. 

o Vi arbejder også med kommunikation, og I lærer, hvordan man kommunikerer 

hensigtsmæssigt i forskellige arbejdssituationer og til forskellige målgrupper. 

 

4. Erhvervspraktik (uge 45) 

 

5. Fremtidens arbejdsplads (uge 46, 47, 48) 

o I dette projekt, skal vi fiktivt opstarte vores eget hotel.  

o Vi skal lære om planlægning, samarbejde, indkøb og salg. Her skal der tænkes 

innovativt, og vi skal have styr på planlægning og kommunikation. 

o Vi arbejder også med miljø og bæredygtighed i dette projekt. 

 

6. Jobsøgning (uge 49, 50, 51)  

o Her vil vi lære at læse en jobannonce, skrive ansøgninger og CV, lave en 

præsentationsvideo og øve jobsamtale. 

 

7. Brancheprojekt (uge 1 – erhvervsfag hele ugen) 

o Detail laver Skills: Vi skal dygtiggøre os i skills-disciplinerne, og afholde et lokalt 

mesterskab.  

o Handel/kontor laver virksomhedsportræt: Vi tager udgangspunkt i det lokale 

erhvervsliv. Vi skal undersøge/besøge en virksomhed og lave en præsentation af 

den på en lille messe. 

 

 

Følgende 2 emner køres under E-sport: 

o Arbejdspladskultur (kultur, arbejdsmiljø, samarbejde, konflikter, organisering) 

o Arbejdsplanlægning og samarbejde (planlægningsværktøjer og arbejdsfordeling) 


