KUU Portfolio eksamen
Portfolioeksamen består af 2 dele.
Først skal du lave en præsentationsportfolio.
Den sendes sammen med din beskæftigelsesprofil til censor senest 2 uger før
eksamen. Du skal aflevere portfolioen elektronisk til din kontaktlærer, som sørger for at
sende den videre. Spørg din kontaktlærer om den præcise dato for aflevering.
Derefter skal du planlægge en mundtlig fremlæggelse ud fra din
præsentationsportfolio.

Den mundtlige fremlæggelse
Eksamen varer 30 minutter inklusiv votering.
Du skal regne med at planlægge et oplæg på ca. 15 minutter. Det går hurtigere, end
du tror, når man har meget at vise! Sørg derfor for at begrænse dig, og vær sikker på,
at du får vist/fortalt det, du synes, er allervigtigst. Du behøver ikke at fortælle ALT i
portfolioen – fremhæv konklusion og vigtige pointer. F.eks.:
o Et eksempel på noget du har lært i erhvervstræning
o Et eksempel på noget du har lært på produktionsskoleværkstedet
o Et eksempel på noget du har lært på erhvervsskolen
•

Husk at inddrage forklaring på hvordan de forskellige ting gennem din
uddannelse har bidraget til læring af:
o Erhvervslære
o Samarbejdslære
o Arbejdsmarkedslære

•

Lav eventuelt en præsentation til eksamen i Power point, Prezi, InDesign
eller lignende

•

Du kan også lave punkter/stikord som du kan fremlægge ud fra. Du må
gerne have små kort med det du vil sige

•

Husk billeder. Forklarende billeder eller videoindslag som også vises til
fremlæggelsen/eksamen

•

Du må gerne lave et kreativt indslag som kan vise dit erhvervstema.
Noget som kan give en stemning til din fremlæggelse – eks. et produkt du
har lavet, varer du har handlet med, en kage du har bagt, værktøj eller
materialer – tænk ud af boksen J

Opskrift på en præsentationsportfolio til inspiration:
OPLYSNINGERNE PÅ FORSIDEN ER ET KRAV
Forside: Vælg et godt billede
Navn
cpr-nummer
erhvervstema/ beskæftigelsesprofil
Navn på baseskole og kontaktperson
Afleveringsdato + dato for prøveafvikling.
Elementerne herunder er ikke krav men blot til inspiration. Det er ikke sikkert, at du
behøver at have alle ting med. Måske er det ikke det hele, der er relevant for dig.
Husk først og fremmest at se på din beskæftigelsesprofil. Hvad står der i den, at du skal
kunne? Disse områder skal du være sikker på, at du besvarer.
Indledning:
Kort beskrivelse af erhvervstemaet. (Ud fra din faglige profil i
beskæftigelsesprofilen.)
Kort beskrivelse af det produktionsskoleværksted du har været på.
Oversigt samt kort beskrivelse af de erhvervstræningsforløb du har været i.
Beskrivelse af dit forløb på erhvervsskole – hvilket G2forløb har du fulgt?
Evt. beskrivelse af andre forløb – kurser eller lignende (eller KUU-undervisning,
hvis det har relevans.)
Produktet:
Hvad vil du fremlægge og hvorfor?
Hvordan har du lavet det? Husk at bruge fagudtryk, når du beskriver.
Hvilke værktøjer/maskiner har du brugt?
Hvilke materialer har du brugt?
Hvordan har du samarbejdet med dine kollegaer? Har du samarbejdet med
andre værksteder?
Hvilke udfordringer mødte du? Hvordan løste du dem?
Husk at inddrage Arbejdslære, Samarbejdslære og Erhvervslære
Husk at inddrage de forskellige elementer fra uddannelsen. Hvad har du lært
på erhvervsskole, på værkstedet i erhvervstræning?

6. Konklusion:
Hvad har du opnået/lært i de to år? Kan være både fagligt, socialt og
personligt
Hvad tager du med mig?
Hvad kan du bruge uddannelsen til? Hvilket job kan du/ønsker du at få?
Hvad er du blevet bedre til?
Hvad skal du efter KUU? Arbejde? Videre uddannelse?

