Erhvervsuddannelse

Erklæring om gennemført undervisning
Grundforløbet
Detailhandelsuddannelsen med specialer
Beviset er udstedt i henhold til lov om erhvervsuddannelser

Navn

Personnummer

Forløbet afsluttet

NN

xxxxxx-xxxx

Juni 20XX

Eleven har fulgt undervisningen i grundforløbet for detailhandelsuddannelsen med specialer, og har opnået følgende
resultater:
Fag og niveau

Standpunktskarakter

Fag og niveau

Karakter

ECTS

Prøvekarakter
Karakter

Særlige
oplysninger

ECTS

Uddannelsesspecifikt fag

Ikke afsluttet

Grundforløbsprøve

Ikke afsluttet

Afsætning, niveau C

02

E

Dansk, niveau D

4

D

Engelsk, niveau D
Erhvervsøkonomi, niveau C

Ikke afsluttet
00

Fx

Informationsteknologi, niveau C

Institutionsnummer og navn

Ikke afsluttet

Dato og underskrift

Oplysninger om uddannelsens regelgrundlag mv. fremgår af erklæringens bagside.

Erklæringen er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1619 af 27. december 2019 om erhvervsuddannelser,
bekendtgørelse nr. 419 af 15. april 2020 om detailhandelsuddannelsen med specialer, bekendtgørelse nr. 692 af 26.
maj 2020 om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og
om adgangskurser til erhvervsuddannelserne, bekendtgørelse nr. 41 af 16. januar 2014 om prøver og eksamen i
grundlæggende erhvervsrettede uddannelser og bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden
bedømmelse.

Beskrivelse af de enkelte karakterer, jf. karakterskalabekendtgørelsen








12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen
eller få uvæsentlige mangler
10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle
mindre væsentlige mangler
7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige
væsentlige mangler
02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af
fagets mål
00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets
mål
-3 gives for den helt uacceptable præstation

The grades are described as follows








12 For an excellent performance displaying a high level of command of all aspects of the relevant material,
with no or only a few minor weaknesses
10 For a very good performance displaying a high level of command of most aspects of the relevant material,
with only minor weaknesses
7 For a good performance displaying good command of the relevant material but also some weaknesses
4 For a fair performance displaying some command of the relevant material but also some major weaknesses
02 For a performance meeting only the minimum requirements for acceptance
00 For a performance which does not meet the minimum requirements for acceptance
-3 For a performance which is unacceptable in all respects

Sammenhængen mellem 7-trins-skalaen og ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) er
A=12. B=10, C=7, D=4, E=02, Fx=00, F=-3

