
Portfolio i kombineret ungdomsuddannelse 

VELKOMMEN TIL KURSUSDAG I KUU! 
 

Fokuspunkter 
 Portfolio – hvad er det, og hvad kan det? 

 
 Praksis-input: Erfaringer med portfolio 

 
 Hvordan kommer vi i gang med arbejdet – 

opmærksomhedspunkter og overvejelser 



Rammen i KUU: Lov og bekendtgørelse 

Lov om KUU, § 13: 
 

Stk. 1. Med henblik på at understøtte sin 
læringsproces i forhold til uddannelsens 
mål  skal eleven under hele uddannelsen 
udarbejde en arbejdsportfolio, hvori de 
arbejdspapirer, billeder og noter m.v., der 
repræsenterer elevens faglige lærings-
proces, samles.   
 

 

 
Stk. 2. I 3. og 4. del af uddannelsen skal 
eleven udarbejde en præsentations-
portfolio, der består af udvalgte elementer 
fra elevens arbejdsportfolio i form af 
gennemførte arbejder og opnåede 
resultater og eventuelt opnåede beviser 
eller certifikater for gennemførte uddan-
nelseselementer. Præsentationsportfolioen 
dokumenterer den samlede opnåede kom-
petence og bedømmes ved en afsluttende 
prøve med bestået eller ikke bestået.   
 



Rammen i KUU: Lov og bekendtgørelse 

Bekendtgørelse om KUU, § 12: 
 

Stk. 3. Elevens kontaktperson skal drage 
omsorg for , at eleven udarbejder en 
arbejdsportfolio og en præsentations-
portfolio, jf. § 20.   
 

 



Rammen i KUU: Lov og bekendtgørelse 
Bekendtgørelse om KUU § 20: 
 
Stk. 1. Eleven skal gennem hele uddannelsesforløbet arbejde med en arbejdsportfolio. 
Arbejdsportfolien skal struktureres med afsæt i elevens forløbsplan , og skal bidrage til løbende 
dokumentation af elevens læring. Arbejdsportfolien skal indgå som et redskab ved de 
vejledningssamtaler , eleven deltager i under uddannelsesforløbet, og kan danne grundlag for 
justeringer af elevens forløbsplan. 
 
Stk. 2. Arbejdsportfolien skal indeholde  følgende: 
1) Elevarbejder og dokumentation herfor, herunder fx produkter, fotografier og videooptagelser fra 
skoleundervisning og erhvervstræning, som viser elevens indsats og fremskridt. 
2) Eventuelle beviser og dokumentation for gennemført undervisning. 
 
Stk. 3. Eleven skal udarbejde en præsentationsportfolio i sin afsluttende del af uddannelsen som 
grundlag for den afsluttende prøve, jf. § 21. Præsentationsportfolien skal indeholde udvalgt og 
bearbejdet materiale, som bredt dokumenterer elevens læringsudbytte og aktuelle standpunkt. 

 

 



Rammen i KUU: Lov og bekendtgørelse 

Bekendtgørelse om KUU, § 21: 
 

Uddannelsen afsluttes med en portfolioprøve, der afholdes i 4. del af uddannelsen. Hvis elevens 
forløbsplan ikke omfatter uddannelsens 4. del, afholdes den afsluttende prøve i 3. del af 
uddannelsen. Regler og rammer for den afsluttende prøve fremgår af bilag 3.   
 

Bilag 3: Afsluttende prøve i KUU 
 

Eleven skal udarbejde en præsentationsportfolio, jf. § 20, stk. 3, som grundlag for den afsluttende 
prøve, jf. § 21.  
Eleven påbegynder arbejdet med sin præsentationsportfolio 4 uger før prøven og har som led i 
undervisningen 2 uger til udarbejdelsen heraf. Eleven modtager vejledning frem til prøvens 
afholdelse. Præsentationsportfolien skal indeholde udvalgt og bearbejdet materiale fra elevens 
arbejdsportfolio, som bredt dokumenterer elevens læringsudbytte og aktuelle standpunkt. Arbejderne 
må ikke tidligere være bedømt. Præsentationsportfolien har til formål at vise elevens tilegnelse af 
kompetencemål inden for elevens beskæftigelsesprofil. 
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