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Tandklinikassistent i indgang: 

Sundhed, omsorg og pædagogik (Tandklinikassistent - version 07) 

Bekendtgørelser: 

BEK nr. 2499 af 13/12/2021 om erhvervsuddannelser 

BEK nr. 676 af 20/05/2022 om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 

Optagelse: 

Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger for optagelse. 

Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen til 

tandklinikassistent. I praksis foregår dette, når skolen modtager elevens tilmelding til G2, hvorefter eleven 

indkaldes til en optagelsessamtale og sprogscreening, hvorefter det vurderes om eleven har en reel 

forudsætning for at kunne påbegynde og gennemføre tandklinikassistentuddannelsen. Eleven får efter den 

samlede vurdering tilsendt et begrundet svar på sin ansøgning, via e-Boks.   

På IOOS, AU sprogscreenes alle elever inden optagelse, for at afklarer elevens aktuelle sproglige og 

danskfaglige kompetencer. Screeningsresultatet danner grundlag for differentiering af elevernes undervisning, 

således at den enkelte elev modtager undervisning, der er tilpasset det reelle behov for evt. støtte eller 

udfordringer på grundforløbets 2. del. 

Elever skal, som et minimum, forud for optagelse på G2 have afsluttet folkeskolen eller have modtaget 

lignende undervisning. Have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk og matematik og være vurderet 

uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse. 

Når grundforløbet påbegyndes, er det elevens og kontaktlærerens ansvar at oprette elevens individuelle 

uddannelsesplan i Lectio samt at ajourføre den under hele forløbet. 

EUV Voksne + 25 år    

For elever i erhvervsuddannelse for voksne (+25) fastsætter skolen i samarbejde med eleven en personlig 

uddannelsesplan på grundlag af regelbundet realkompetencevurdering. Gennem realkompetencevurderingen 

afklares det, hvilken af uddannelsesvejene i EUV, den voksne skal følge, ved optagelsessamtalen. En 

sprogscreening er også en del af den voksne elevs optagelsesprocedure, der ellers foregår som for eleven 

under 25 år.  
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Praktikvejselev   

Er for tandklinikassistenteleven, der har en underskrevet uddannelsesaftale (elevplads) med en tandklinik, 
men som skal tage grundforløb 2 på skolen. Eleven kan evt. arbejde på klinikken i optil ca. 3-6 mdr. før start 
på skolens grundforløb 2. Eller begynder sit ansættelsesforhold samme dag, som starten på skolens 
grundforløb 2. Det er en individuel aftale mellem elev og tandklinik. 

Når grundforløb 2 er bestået, fortsætter eleven på tandklinikken som tandklinikassistentelev og følger 
derefter uddannelsens hovedforløb. 

              

Ny mesterlære elev 

Er for den elev, der vil indgå i arbejdet på en tandklinik, fra den første dag i sit uddannelsesforløb. For at 
kunne gå denne vej skal eleven på forhånd have en uddannelsesaftale med en tandklinik, som er 
interesseret i at ansætte en ny mesterlæreelev. 

Grundforløb 2, foregår som en praktisk oplæring på en tandklinik (evt. med nogle uddannelsesdage på 
skolen) og tager op til 1 år. De fag, der evt. skal tages på skolen er grundfagene: Psykologi, Naturfag og 
Førstehjælp 

En ny mesterlære elev tilknyttes en kontaktlærer fra skolen (IOOS, AU), som i et samarbejde med klinikkens 
oplæringsansvarlige og tandklinikassistenteleven selv, tilrettelægger elevens individuelle uddannelsesplan. 
Uddannelsesplanen sikrer, at alle de faglige mål på klinikken, som svarer til fagmålene på skolens 
grundforløb 2 opnås.  

Den praktiske oplæring afsluttes med en "grundforløbs-prøve", der foregår på klinikken. Herefter fortsætter 
eleven på hovedforløbet, på samme måde som de elever, der har taget grundforløb 2 via skolevejen eller 
praktikvejen 
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INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED 
HEALTH 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Aug. 2021 

 
 

Tandklinikassistent uddannelsens opbygning IOOS/AU 
(EUD & EUV 3) 

 
Grundforløb 2 Hovedforløb 
 
20 uger  
 
 
Afsluttes med  
Grundforløbsprøve  
Prøve i naturfag 
 
Standpunktskarakter: 
Uddannelsesrettede fag 
Psykologi 
Naturfag 
 
Opnået kompetencer 
svarende til 
”Førstehjælp på 
erhvervsuddannelserne” 
 

 
Praktik 

 
Skoleperiode 1  
(6 uger på skole) 
 
 
Fag:  
Protetik (afsluttes) 
Radiologi (delkarakter) 
Grundlægende 
klinikadministration 
(delkarakter) 
Anatomi & fysiologi 
(afsluttes) 
Odontologisk 
patologi & klinik  
(delkarakter) 
valgfag 
 

 
Valgfri specialefag 
efter skoleperiode 1 
(1 uge på skole) 
 
 
Laboratoriearbejde 
Ortodontisk 
behandling  
Oral kirurgi  
 
 

 
Praktik 
 

 
Skoleperiode 2  
(5 uger og 4 dage på 
skole) 
 
Fag: 
Profylakse (afsluttes) 
Radiologi (afsluttes) 
Grundlæggende 
klinikadministration 
(afsluttes) 
Odontologisk 
patologi & klinik  
(afsluttes) 
valgfag 
 

 
Valgfri specialefag 
efter skoleperiode 2  
(1 uge på skole) 
 
 
Supragingival 
tandrensning 
Udvidet radiologi 
Klinikadministration, 
løn, regnskab og 
indberetningere 
Omsorgs-, special- og 
socialtandpleje 
Tandpleje for børn og 
unge 
 
 

 
Praktik 
 
 
 
 
Max. 3 mdr. før 
afsluttet 
uddannelse: 
Afsluttende 
skoleprøve  
(1 dag på 
skole) 
 

 
 
Målene for grundforløbet se Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent kan læses på www.retsinfo.dk  
 
Målene for hovedforløbet se Uddannelsesordningen for uddannelsen til tandklinikassistent (Uddannelsesnævnet) eller Orientering om 
fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet IOOS/AU. 
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O:\HE_InterSKT\4. KA-uddannelsen\KA-mappe\Hovedforløb 2015 - 2022\Til praktikværter\KA uddannelsens opbygning EUV2 på IOOS.doc 

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED 
HEALTH 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Aug. 2021 

 
 

Tandklinikassistent uddannelsens opbygning IOOS/AU 
(EUV 2) 

 
Grundforløb 2 Hovedforløb 
 
20 uger  
 
 
Afsluttes med  
Grundforløbsprøve  
Prøve i naturfag 
 
Standpunktskarakter: 
Uddannelsesrettede fag 
Psykologi 
Naturfag 
 
Opnået kompetencer 
svarende til 
”Førstehjælp på 
erhvervsuddannelserne” 
  

 
Praktik 

 
Skoleperiode 1  
(5 uger på skole) 
 
 
Fag:  
Protetik (afsluttes) 
Radiologi (delkarakter) 
Grundlægende 
klinikadministration 
(delkarakter) 
Anatomi & fysiologi 
(afsluttes) 
Odontologisk 
patologi & klinik  
(delkarakter) 
 
 

 
Valgfri specialefag 
efter skoleperiode 1 
(1 uge på skole) 
 
 
Laboratoriearbejde 
Ortodontisk 
behandling  
Oral kirurgi  
 
 

 
Praktik 
 

 
Skoleperiode 2  
(4 uger og 4 dage på 
skole) 
 
Fag: 
Profylakse (afsluttes) 
Radiologi (afsluttes) 
Grundlæggende 
klinikadministration 
(afsluttes) 
Odontologisk 
patologi & klinik  
(afsluttes) 
 

 
Valgfri specialefag 
efter skoleperiode 2  
(1 uge på skole) 
 
 
Supragingival 
tandrensning 
Udvidet radiologi 
Klinikadministration, 
løn, regnskab og 
indberetningere. 
Omsorgs-, special- og 
socialtandpleje. 
Tandpleje for børn og 
unge. 
 
 
 
 

 
Praktik 
 
 
 
 
Max. 3 mdr. før 
afsluttet 
uddannelse: 
Afsluttende 
skoleprøve  
(1 dag på 
skole) 
 

 
 
Målene for grundforløbet se Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent kan læses på www.retsinfo.dk  
 
Målene for hovedforløbet se Uddannelsesordningen for uddannelsen til tandklinikassistent (Uddannelsesnævnet) eller Orientering om 
fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet 
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O:\HE_InterSKT\4. KA-uddannelsen\KA-mappe\Hovedforløb 2015 - 2022\Til praktikværter\KA uddannelsens opbygning ved nymesterlære 2015 - EUV2.doc  

 
Tandklinikassistent uddannelsens opbygning IOOS/AU 

Ny mesterlærer elever (EUV2) 
 

Grundlæggende 
praktisk 
oplæring 

(Ny mesterlære) 

Hovedforløb 

 
Op til 1 år 
 
 
Afsluttes med  
Kompetencevurdering af 
uddannelsesspecifikke mål – 
godkendt 
 
Prøve i naturfag 
 
Standpunktskarakter 
Psykologi 
 
Eleven skal have opnået 
kompetencer svarende til 
”Førstehjælp på 
erhvervsuddannelserne” 
 

 

 
Praktik 

 
Skoleperiode 1  
(5 uger på skole) 
 
 
Fag:  
Protetik (afsluttes) 
Radiologi 
(delkarakter) 
Grundlægende 
klinikadministratio
n (delkarakter) 
Anatomi & fysiologi 
(afsluttes) 
Odontologisk 
patologi & klinik  
(delkarakter) 
 

 
Valgfri specialefag 
efter skoleperiode 1 
(1 uge på skole) 
 
 
Laboratoriearbejde 
Ortodontisk 
behandling  
Oral kirurgi  
 
 

 
Praktik 
 

 
Skoleperiode 2  
(4 uger og 4 dage på 
skole) 
 
Fag: 
Profylakse (afsluttes) 
Radiologi (afsluttes) 
Grundlæggende 
klinikadministration 
(afsluttes) 
Odontologisk 
patologi & 

 
Valgfri specialefag 
efter skoleperiode 2  
(1 uge på skole) 
 
 
Supragingival 
tandrensning 
Udvidet radiologi 
Klinikadministration, 
løn, regnskab og 
indberetninger. 
Omsorgs-, special- og 
social-tandpleje. 
Tandpleje for børn og 
unge 
 

 
Praktik 
 
 
 
 
Max. 3 mdr. før 
afsluttet 
uddannelse: 
Afsluttende 
skoleprøve  
(1 dag på 
skole) 

 

 
Målene for grundforløbet se Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent kan læses på www.retsinfo.dk  
 
Målene for hovedforløbet se Uddannelsesordningen for uddannelsen til tandklinikassistent (Uddannelsesnævnet) eller Orientering om 
fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet 
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O:\HE_InterSKT\4. KA-uddannelsen\KA-mappe\Hovedforløb 2015 - 2022\Til praktikværter\KA uddannelsens opbygning ved nymesterlære EUV 3 og EUD.doc  

 
Tandklinikassistent uddannelsens opbygning IOOS/AU 

Ny mesterlærer elever (EUV3 & EUD) 
 

Grundlæggende 
praktisk 
oplæring 

(Ny mesterlære) 

Hovedforløb 

 
Op til 1 år 
 
 
Afsluttes med  
Kompetencevurdering af 
uddannelsesspecifikke mål – 
godkendt 
 
Prøve i naturfag 
 
Standpunktskarakter 
Psykologi 
 
Eleven skal have opnået 
kompetencer svarende til 
”Førstehjælp på 
erhvervsuddannelserne” 
 

 

 
Praktik 

 
Skoleperiode 1  
(6 uger på skole) 
 
 
Fag:  
Protetik (afsluttes) 
Radiologi 
(delkarakter) 
Grundlægende 
klinikadministratio
n (delkarakter) 
Anatomi & fysiologi 
(afsluttes) 
Odontologisk 
patologi & klinik  
(delkarakter) 
valgfag 
 

 
Valgfri specialefag 
efter skoleperiode 1 
(1 uge på skole) 
 
 
Laboratoriearbejde 
Ortodontisk 
behandling  
Oral kirurgi  
 
 

 
Praktik 
 

 
Skoleperiode 2  
(5 uger og 4 dage på 
skole) 
 
Fag: 
Profylakse (afsluttes) 
Radiologi (afsluttes) 
Grundlæggende 
klinikadministration 
(afsluttes) 
Odontologisk 
patologi & klinik  
(afsluttes) 
valgfag 
 

 
Valgfri specialefag 
efter skoleperiode 2  
(1 uge på skole) 
 
 
Supragingival 
tandrensning 
Udvidet radiologi 
Klinikadministration, 
løn, regnskab og 
indberetninger. 
Omsorgs-, special- og 
social-tandpleje. 
Tandpleje for børn og 
unge 
 
 
 

 
Praktik 
 
 
 
 
Max. 3 mdr. før 
afsluttet 
uddannelse: 
Afsluttende 
skoleprøve  
(1 dag på 
skole) 
 

 
Målene for grundforløbet se Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent kan læses på www.retsinfo.dk  
 
Målene for hovedforløbet se Uddannelsesordningen for uddannelsen til tandklinikassistent (Uddannelsesnævnet) eller Orientering om 
fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet 
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Det pædagogiske og didaktiske grundlag på uddannelsen: 

Skolens kultur og miljø afspejler dens funktion som en undervisningsinstitution samt behandlingssted for 

patienter. Undervisning og patientbehandling er grundlagt på en række værdier om pædagogik og faglighed 

mens skolens værdigrundlag handler om skolens studie- og arbejdsmiljø med fokus på udfordring, udvikling 

og samarbejde. 

Skolen vil være en fremtidsorienteret og dynamisk skole med et optimalt læringsmiljø, hvor vores elever: 

 lære at lære 

 udvikler sig fagligt og personligt 

 lære at arbejde i team. 

 

Derfor: 

 matcher vores uddannelser elevens fremtidige arbejdsliv 

 er størstedelen af læringen på anvendelsesniveau indenfor alle områder af uddannelsen 

 er undervisningen tilrettelagt således, at eleven medinddrages og får indflydelse på læringen 

 foregår en stor del af undervisningen i teams 

 udfordres eleven ved hjælp af forskellige undervisningstilbud, fx ved klinisk- praktisk arbejde, 

projektarbejde og selvstudium via digitale platforme, programmer og udstyr. 

 anvender skolen selvevaluering og feedback, som bidrager til, at eleven bliver bevidst om stærke og 

svage sider og dermed tilskyndes til at tage medansvar for at strukturere egen læringsproces og lære 

i eget tempo 

 foregår al læring ud fra elevens individuelle tilgang for læring, og derved opfyldelse af undervisningens 

mål. 

 

Differentieret undervisning: 

Skolen arbejder med differentieret undervisning der tager udgangspunkt i elevprofilen.  

Alle uddannelser er tilrettelagt med afsæt i skolen vision og pædagogiske principper. Ved studiestart 

gennemfører uddannelserne individuel afklaring af gensidige forventninger og tildeler merit. Derudover tilbyder 

vi mulighed for forskellige former for undervisning, special støtte til elever med specifikke behov og samtaler 

med studievejledere. 
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Skolen gennemfører ved start, en: 

 tildeling af kontaktlærer med det formål at styrke elevernes mulighed for at gennemføre uddannelsen 

med størst mulig fagligt og personligt udbytte. 

 afklaring af elevens kompetencer, viden om eget niveau og individuelle behov. 

 udarbejder personlig uddannelsesplan sammen med eleven, så eleven får overblik over sit 

uddannelsesforløb, tager et medansvar for sin læringsprogression, samt lærer at vurdere sin egen 

indsats. 

 opfølgning af kompetenceafklaring med tilbud om støtte, hvis behovet opstår. 

 

Elevrollen 

IOOS, AU har elevens læring i fokus, og eleven indgår i læreprocesser, hvor eleven aktivt involveres i egne 

læringsmål og tilegner sig ny viden, udvikler færdigheder, nye handlekompetencer, relationer og kreativitet. 

Derfor er det vigtigt, at eleven er motiveret for læring og aktivt vil tage et ansvar i forhold til egen udvikling. 

Lærerne understøtter læringsprocessen ved at skabe rammerne om et læringsrum, hvor eleverne arbejder 

case-baseret og projektorganiseret. Elevens medindflydelse på læreprocessen er med til at øge motivationen 

for at lære samt øge udbyttet af undervisningen. I praksis betyder det bl.a. at eleven: 

•    inddrages i planlægningen af undervisningen 

•    samarbejder om opgaverne i læringsfællesskaber 

•    får mulighed for at tage ansvar for egen læring 

•    oplever forskellige lærerroller og læringsstrategier 

•    får systematisk feedback 

  

Eleverne arbejder sammen mod fælles mål, hvor de er indbyrdes afhængige af hinanden i arbejdsprocessen 

samt har et fælles ansvar for, at de/det fælles mål bliver nået. Kollaboratør undervisning understøtter og 

udvikler elevernes læring i at samarbejde, gennem undervisningen og samarbejde om at løse opgaver i faglige 

og sociale fællesskaber. 

  

Lærerrollen 

Lærerne på IOOS, AU har en stor pædagogisk og faglig viden og engagement. Lærerne er organiseret i teams, 

som varetager alle opgaver i forbindelse med udvikling og gennemførelse af undervisningen. 
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Lærerteamet er designer af undervisningen, og gennem reflekteret dialog, planlægning af læreprocesser 

anvendelse af rammer og ressourcer og måden at evaluere på, sættes der fokus på at understøtte lærings – 

og meningsskabende processer ved at synlig- og tydeliggøre sammenhængen mellem undervisningen, 

elevernes læring og fagets forventninger. 

  

Det betyder, at lærerne alle deltager i aktiviteter som: 

•    erfaringsudveksling 

•    kollegial supervision 

•    teamudvikling 

•    udvikling og design af undervisning og undervisningsmaterialer 

•    eksperimenterende undervisning 

•    efteruddannelsesaktiviteter 

  

I forhold til eleverne og undervisningen har lærerne forskellige roller. 

De fungerer typisk som: 

•    underviser. Læreren formidler den nødvendige undervisning i konkrete faglige emner 

•    faglig coach/ vejleder. Læreren rådgiver og vejleder eleverne i forhold til de konkrete projekter/ cases 

eleverne arbejder med 

•    kontaktlærer. Læreren rådgiver og vejleder eleverne i forhold til deres gennemførelse af  uddannelsen. 

Eleven skal engagere og involverer sig aktivt i sin egen læreproces. Og lærerne skal have fokus på den enkelte 

elevs læreproces, fremfor undervisning i en traditionel forstand. 

Samtidig skal det undgås, at det alene er læreren, der står for initiativ, ansvarlighed og undervisningens 

indhold. På den måde undgås det, at det er læreren, der er den aktive, og læreren der bliver dygtigere og 

dygtigere. Denne form for læring ligger langt fra de pædagogiske idealer, hvor eleven er i centrum og har 

medansvar for egen udvikling og læring. Denne form for læring ligger også langt fra en helheds/- og 

handlingsorienteret undervisning. 
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Undervisningens didaktik og pædagogik 

På IOOS, AU lægger undervisningens struktur og indhold vægt på at vi har et erhvervsrettet læringsmiljø. 

Læring og faglige aktivitet er i fokus, i et socialt fællesskab og læringsmiljø. Grundforløb 2 valg- og støttefag 

støtter elevens udvikling af individuelle samarbejdes- og studiekompetencer.  

Både på grundforløb 2 og hovedforløbet har IOOS, AU, fokus på at møde eleven, hvor elevens standpunkt 

er. Og med undervisningsdifferentiering støtte op om elevens individuelle og faglige udvikling, samt 

læringsprogression.  Vores undervisnings pædagogik og didaktik er handlings- og udviklingsorienteret, 

således at fagteori og praksis formidles i en vekselvirkning, mellem projektarbejde og praktiske øvelser.  På 

skolens øvelsesklinikker træner elever deres faglige forståelse, viden og handlekompetence via patientcases, 

der ligger så tæt på erhvervets virkelighed som muligt. Al projektarbejde, er tilrettelagt på grundlag af konkrete 

faglige problemstillinger. Og der er fokus på både en teoretisk, samarbejdende, undersøgende og 

reflekterende praksis. Hensigten er, at undervisningen skal medvirke til at udvikle elevens faglige og 

personlige identitet, samt styrke elevens faglig nysgerrighed og beslutningsdygtighed. Således de opnår 

forudsætninger for selvstændigt at kunne indgå i et klinikteam efter endt grundforløb 2. 

 

Helhedsvurderinger: 

Skolens overordnede bedømmelsesplan: 

Bedømmelsesplanen har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende 

bedømmelse af elevens udvikling, læringsprogression og standpunkt. Samt skal medvirke til at: 

 Klarlægge elevens viden om eget niveau. 

 Udpege områder, som kræver forstærket indsats. 

 Informere praktiksted og skolen. 

 Inspirere eleven til yderligere læring. 
 

I skolens bedømmelsesplan er derfor fokus på elevens udvikling. Med udgangspunkt i skolens læringsfilosofi 

og pædagogiske principper anvendes rationelle, brugbare og fremadrettede evalueringer af eleverne med en 

anerkendende tilgang som afsæt til elevens fortsatte udvikling og læringsprogression. 

 

I den løbende bedømmelse indgår følgende faser: 

Selvevaluering med fokus på refleksion over egen præstation: 

Undervejs i læreprocessen arbejder eleven med fokuseret læring og refleksive spørgsmål i forhold til 

opgaveløsning. Evalueringen er indbygget i opgaven. Ud fra en beskrivelse af krav til opgaveløsning med 
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angivelse af læringsmål for modulopgaven, inviteres eleverne til at reflektere over egen læring og præstation 

gennem en række spørgsmål. 

 

Lærerevaluering - lærerens vurdering af elevens præstation: 

Læreren vurderer elevens opgaveløsning i relation til opgavens krav og læringsmål med fokus på styrker og 

forbedringsområder. 

Hver femte uge, i løbet af grundforløbet, vurderer alle undervisere elevens samlede indsats og resultater. 

Vurderingen danner grundlag for evalueringssamtaler med eleverne efter coachingmetoden, samt ved 

anvendelse af en anerkendende dialog. Samtalerne kan fører til en justering af elevens uddannelsesplan. 

 

Samtale - med fokus på læring og udvikling: 

Selvevaluering og lærerevaluering danner basis for en samtale om elevens individuelle læringsprogression. 

Elevens egen vurdering er udgangspunktet, og formålet er læring af egne erfaringer og evt. fejltagelser. 

Samtalen er båret af anerkendelse med reflekterende udvidende spørgsmål men også af klare, 

velunderbyggede tilbagemeldinger fra læreren. 

Eleven udarbejder sammen med kontaktlæreren en plan for elevens fortsatte læringsproces. 
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Tandklinikassistentuddannelsens grundforløb 2 

 

 

 

På tandklinikassistentuddannelsens grundforløb 2 er fagene organiseret i en læringsaktivitet, som udgør det 

samlede grundforløb 2 (G2). Hver læringsaktivitet indeholder en række lærings- og undervisningselementer, 

der tilsammen udgør alle målene for G2. 

Den konkrete beskrivelse af læringsaktiviteten og læringselementerne i de enkelte fag fremgår også af 

elevernes materiale på studieplatformen Lectio. 

Her findes oversigt over GF2 Tandklinikassistent uddannelsesspecifikke fag. 
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På IOOS, AU er alle fag/ mål er integreret i læringselementerne i et helhedsorienteret og praksisnært forløb 

bestående af 4 moduler. Fordelingen ser således ud  

Modul X: 
Introduktion til 
klinikassistentens arbejde: 
6 uger 
  

Modul Y: 
Hverdagen på en tandklinik: 
7 uger 
  

Modul Z: 
Sundhedsfremme og 
patientbehandling: 
6 uger og 4 dage 
  

GF-prøve/ 
Eksamen: 
1 dag 
  

  

Målene, på de 4 moduler, opnås ved hjælp af et Modulopgavehæfte X, Modulopgavehæfte Y og 

Modulopgavehæfte Z. Opgavehæfterne rammesætter både den praktiske og teoretiske del af undervisningen, 

samt indeholder de lektier, hvis hensigt er at udvikle og støtte elevens faglige/personlige udvikling samt viden 

og handlekompetence.  

Efter hvert modul, evalueres elevens udvikling, via en kombineret skriftlig og praktisk evalueringsprøve. Dette 

for at afklarer om elevens læringsprogression lever op til de forventede krav og mål i det pågældende modul. 

 

Naturfag 

Naturfag F afvikles med teoretiske problemstillinger inden for teknologi, miljø, natur og sundhed i forhold til 

tandklinikassistentfaget. 

Naturfag indgår i modulerne med faglige relevante praktiske eksperimenter i naturfaglige emner inden for 

uddannelsen. Eleven skal gennem hele forløbet dokumenterer sine eksperimenter. 

Eleverne evalueres løbende og der gives afslutningsvist en standpunktskarakter efter 7-trinskalaen. 

Den formative evaluering har til formål at understøtte progression i elevs læring og sikre, at eleven reflekterer 

over sin faglige udvikling i forhold til faget. 

Som afslutning på faget gives en samlet standpunktskarakter på baggrund af elevens samlede præstationer 

sammenholdt med målene. 

Faget er et eksamensfag med en afsluttende mundtlig eksamen. 

Eleven skal præsentere 1 af 2 godkendte dokumentationer fra sine afleveringer. Der trækkes lod mellem de 2 

dokumentationer. Der gives karakter efter 7-trinskalaen. 

Her findes læringsmål for naturfag (kommer senere). 
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Psykologi 

Psykologi E afvikles i vidt omfang tværfagligt, og faget indgår i alle modulerne. Der arbejdes med 

grundlæggende psykologiske temaer, som eleven kan møde i arbejdet som tandklinikassistent f.eks. 

udviklingspsykologi og socialpsykologi. 

Undervisningen er tilrettelagt således, at eleven opnår en helhedsorienteret og sammenhængende forståelse 

for de psykologiske forhold, som undervisningen omfatter. 

Der arbejdes med praktiske opgaver, som inddrager psykologiske problemstillinger fra elevens egen 

erfaringsverden, og som er relevant i forhold til uddannelsen, arbejdet som tandklinikassistent og den 

personlige udvikling. 

Der arbejdes med forskellige dokumentationsformer som f.eks. temaopgaver, rollespil osv. 

Faget afsluttes med afgivelse af en standpunktskarakter på baggrund af en skriftlig prøve og elevens samlede 

præstation i forhold til målene.  

Der gives en standpunktskarakter efter 7-trinskalaen. 

Her findes læringsmål for psykologi (kommer senere). 

 

Førstehjælp 

I førstehjælpsundervisningen skal eleven opnå de kompetencer og mål, der svarer til "Førstehjælp på 

erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. oktober 2020. 

Der arbejdes med praktiske opgaver, som inddrager problemstillinger fra elevens egen erfaringsverden, og 

som er relevant i forhold til uddannelsen og arbejdet som tandklinikassistent. 

Opfyldelsen af fagets mål bedømmes, ved en praktisk øvelse, med bestået eller ikke bestået. Der udstedes et 

førstehjælpscertifikat, ved bestået prøve 

Her findes læringsmål for førstehjælp (kommer senere). 

 

Valgfag 

Der er i forløbet indlagt valgfag som har en sammenhæng til de erhvervsrelevante emner undervisningen 

indeholder. I den første uge indgår valgfaget også i introforløbet, som har til formål at præsentere fagområdet 

i fagretningen, samt fremme dannelsen af læringsfællesskaber og sociale relationer eleverne i mellem. 

Efterfølgende er der valgfag, som dels understøtter undervisningen (støttefag), dels opkvalificerer eleverne 

(bonusfag) samt giver mulighed for at arbejde med emner indenfor tandklinikassistentfaget. 
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Der er ligeledes indlagt praktik på en tandklinik, hvor under eleverne skal løse en virksomhedsrettet opgave, 

indeholdende refleksioner over tandplejeteamets arbejdsmiljø. 

 

Støttefag 

Elever som har brug for støttefag, følges tæt af kontaktlæreren og de undervisende lærere og tilbydes 

individuelt tilrettelagt støtte. Støttefag afvikles hver uge i tæt forbindelse med de forskellige moduler i hele 

forløbet. 

Bonusfag 

Elever som har brug for fordybelse, udfordres løbende af de undervisende lærere. Bonusfag afvikles hver uge 

i tæt forbindelse med de forskellige moduler i hele forløbet. 

Motion og bevægelse 

Der tilrettelægges i gennemsnit 45 minutters daglig bevægelse, hvor der er fokus på bevægelse i forbindelse 

med faglig læring og styrkelse af sociale relationer og fællesskaber. Bevægelse inkorporeres i den daglige 

undervisning, hvor det understøtter elevens læring, samt som 3 samlede lektioner placeret uden for skolen.   

Fagene på uddannelsens grundforløb: 

 

 

Mål for undervisning på G2 

 

(Fag markeret med * samlet 1 uge) 

M
o

d
u

l X
 

M
o

d
u

l Y
 

M
o

d
u

l Z
 

N
a
tu

rfa
g

 

P
s

y
k

o
lo

g
i 

F
ø

rs
te

h
jæ

lp
 

 G
F

2
-p

rø
v

e
 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

1) Ergonomi og førstehjælp. (samlet 1 uge) X X      

2) Service og administration. (samlet 1 uge) X X      

3) Konstanskontrol ved røntgenundersøgelser 
(samlet ½ uge) 

 X      

4) Forebyggelse af tandsygdomme * X X      

5) Kostens indflydelse på oral sundhed og 
tandsygdomme. * 

X X      

6) Tandmorfologi. (samlet 1 uge) X X      

7) Klinisk hygiejne. (samlet 1½ uge) X X      

8) Simple tandbehandlinger (samlet 6 uger) X X      

9) Sundheds psykologi og sundhedspædagogik *  X      

Stk. 2.  (fra BEK nr. 676 af 20/05/2022) 

Eleven skal have følgende kompetencer med præstationsstandarden begynderniveau: 
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1) Eleven kan kommunikere med tandklinikkens 
brugere på baggrund af grundlæggende viden 
om kommunikationsformer og 
kommunikationsmetoder, der er afpasset 
modtageren. 

 X X     

2) Eleven kan medvirke ved 

grundlæggende patientinformation om 

behandlinger på baggrund af basal 

viden om sundhedspsykologi og 

sundhedspædagogik. 

 X X    X 

3) Eleven kan medvirke til grundlæggende 

konfliktløsning og konfliktforebyggelse i 

arbejdet med patienter, kolleger og 

samarbejdspartnere på baggrund af basal 

viden om psykologi. 

 X X    X 

4) Eleven kan under vejledning 

planlægge og yde service for 

tandklinikkens brugere med 

fokus på kvalitet og etik i 

samarbejde med andre. 

X X X     

5) Eleven kan tilrettelægge simple 
tandbehandlinger selvstændigt og assistere 
på baggrund af viden om tandmorfologi og 
kostens indflydelse på oral sundhed og 
forebyggelse af tandsygdomme. 

X X X    X 

6) Eleven kan ud fra beskrivelser anvende 
grundlæggende digitale redskaber til 
administration og kommunikation med 
myndigheder og klinikkens 
samarbejdspartnere. 

 X X     

7) Eleven kan medvirke til at planlægge, 

koordinere og gennemføre en optimal 

procedure for klinisk hygiejne, så 

smitterisici over for personale og 

brugere elimineres mest muligt. 

X X X     

8)   Eleven kan foretage sterilisation og udføre 

sporeprøver efter instruktion. 

 X X    X 

Stk. 3. (fra BEK nr. 676 af 20/05/2022) 

Eleven skal have følgende kompetencer med præstationsstandarden rutineret niveau: 

1) Eleven kan søge og anvende relevante 

informationer og procedurebeskrivelser om 

ergonomi for at indrette udvalgte områder på 

tandklinikken optimalt. 

 X X    X 

2) Eleven kan selvstændigt klargøre til 

optagelse af intraorale røntgenoptagelser 

samt overholde regler om 

strålebeskyttelse. 

 X X    X 

3) Eleven kan selvstændigt efterbehandle og 

journalisere røntgenbilleder samt 

 X X    X 
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dokumentere den lovpligtige 

konstanskontrol. 

4) Eleven kan pleje og vedligeholde klinikkens 
instrumenter og apparaturer. 

 X X    X 

5) Eleven kan håndtere og opbevare materialer 
og medikamenter til simple tandbehandlinger 
ud fra gældende forskrifter. 

 X X    X 

Stk. 4: 
Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau med følgende 
karakter: 

1) Psykologi på E-niveau. (Standpunktskarakter) 

2) Naturfag på F-niveau. (Eksamens- og 

standpunktskarakter) 

   

 

 

X 

X   

Stk. 6:  

Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 

Eleven skal have opnået følgende certifikater eller 

lignende: Kompetencer svarende til førstehjælp, 

mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds 

uddannelsesplaner pr. oktober 2020 

     X  

 

Valgfag på tandklinikassistent uddannelsens grundforløb 2: 

Valgfag (4 uger) 

Valgfag består af støtte- og bonusfag, samt virksomhedspraktik, og er integreret i de tre moduler på 

G2 

 

Motion og bevægelse: 

I hele uddannelsesforløbet er der indlagt motion og bevægelse svarende til 45 min. pr. dag. En del 

af undervisninger er samlet som tre sammenhængende lektioner, der kan foregå uden for huset. 

 
 
Overgangskrav til tandklinikassistentuddannelsens hovedforløb (grundfag): 

Grundforløbsprøven 

Formålet med grundforløbsprøven er at vurdere elevens samlede personlige og faglige kompetencer som 

eleven har opnået i løbet af grundforløbet og om eleven er egnet til at gå videre på hovedforløbet. 

 
 
Bedømmelsesgrundlag  
Elevens præstation under prøven, bedømmes ud fra uddannelsens bedømmelsesgrundlag. Det vil sige 

elevens besvarelse, af de teoretiske spørgsmål samt udførelse af den praktiske opgave. Eleven bedømmes 
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af eksaminator og censor på baggrund af den mundtlige eksamination og løsningen af den praktiske case 

opgave på det prøvekort, som eleven har trukket lige inden eksaminationen. 

Her findes yderligere information om grundforløbsprøven 2022. 

Fagligt fokus ved grundforløbsprøven:  

Udvalgte kompetencemål der udprøvesved grundforløbsprøven.  

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: Kompetencemåls nr., fra 

bekendtgørelsen, BEK nr. 676 af 20/05/2022, står i () efter målet.  

 

Eleven skal have følgende kompetencer med præstationsstandarden begynderniveau:  

1) Eleven kan medvirke ved grundlæggende patientinformation om behandlinger på baggrund af basal viden 

om sundhedspsykologi og sundhedspædagogik (2)  

2) Eleven kan tilrettelægge simple tandbehandlinger selvstændigt og assistere på baggrund af viden om 

tandmorfologi og kostens indflydelse på oral sundhed og forebyggelse af tandsygdomme (5)  

3) Eleven kan medvirke til at planlægge, koordinere og gennemføre en optimal procedure for klinisk hygiejne, 

så smitterisici over for personale og brugere elimineres mest muligt (7)  

4) Eleven kan foretage sterilisation og udføre sporeprøver efter instruktion (8)  

 

Eleven skal have følgende kompetencer med præstationsstandarden rutineret niveau:  

1) Eleven kan søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser om   ergonomi for at indrette 

udvalgte områder på tandklinikken optimalt (1)  

2) Eleven kan selvstændigt klargøre til optagelse af intraorale røntgenoptagelser samt overholde regler om 

strålebeskyttelse (2)  

3) Eleven kan selvstændigt efterbehandle og journalisere røntgenbilleder samt dokumentere den lovpligtige 

konstanskontrol (3)  

4) Eleven kan pleje og vedligeholde klinikkens instrumenter og apparaturer (4)  

5) Eleven kan håndtere og opbevare materialer og medikamenter til simple tandbehandlinger ud fra gældende 

forskrifter (5)  

 

Grundforløbsprøvens bedømmelseskriterier  

Formål: Kriterierne er udtryk for graden af elevens målopfyldelse i præstationen.  

Ved grundforløbsprøven indgår flere kompetencemål, og der vil typisk være tale om forskellige grader af 

målopfyldelse i elevens præstation. Når resultatet skal sammenfattes i bestået/ikke bestået, må der derfor 

foretages et samlet skøn med afvejning af plusser og minusser fra elevens præstation under 

grundforløbsprøven. 
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Bedømmelse  Betegnelse  Beskrivelse  

Bestået  Den tilstrækkelige 
præstation  

Bedømmelsen bestået gives for den tilstrækkelige præstation, der 
demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af 
fagets mål  

Ikke bestået  Den utilstrækkelige 
præstation  

Bedømmelsen ikke bestået gives for den utilstrækkelige 
præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af 
opfyldelse af fagets mål  

 

 
For at kunne blive optaget på tandklinikassistentuddannelsens hovedforløb, skal eleven have 
gennemført følgende grundfag på følgende niveau med følgende karakter: 
 
Psykologi på E-niveau, bestået/Standpunktskarakter 
 
Naturfag på F-niveau, bestået/standpunkts- og eksamens karakter 
 
Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:  

Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds 

uddannelsesplaner pr. oktober 2020. 

Bedømmelseskriterier for bestået  
 

Bedømmelseskriterier for ikke bestået 

Eleven fremlægger overvejende systematisk og 
struktureret.  
 
Eleven besvarer prøvekortet inden for den afsatte 
tidsramme.  
 
Eleven bruger fagbegreber og fagteori tilstrækkeligt 
sikkert.  
 
Eleven kobler teorien til praksis på en tilstrækkelig 
måde.  
 
Eleven udfører opgaven med mindre væsentlige 
mangler, der ikke påvirker patientsikkerheden.  
 
Eleven begrunder i begrænset omfang sine valg.  
 
Eleven besvarer ledende spørgsmål korrekt.  
 
Eleven udtrykker sig på en sproglig forståelig måde.  
 
Eleven udviser korrekt klinisk adfærd og 
fremtræden.  
 
 

Eleven fremlægger usystematisk og ustruktureret.  
 
Eleven besvarer ikke prøvekortet inden for den 
afsatte tidsramme.  
 
Eleven bruger fagbegreber og fagteori usikkert og 
mangelfuldt.  
 
Eleven kobler ikke teorien til praksis på en 
tilstrækkelig måde.  
 
Eleven udfører opgaven med væsentlige mangler, 
der påvirker patientsikkerheden.  
 
 
Eleven begrunder ikke sine valg.  
 
 
Eleven besvarer ikke adskillelige ledende 
spørgsmål korrekt.  
 
Eleven udtrykker sig ikke på en sproglig forståelig 
måde.  
 
Eleven udviser ikke korrekt klinisk adfærd og 

fremtræden.  
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Tandklinikassistentuddannelsens hovedforløb 

 

 

 

Når tandklinikassistenteleven har gennemført, og bestået grundforløb 2, samt har en læreplads, er eleven klar 

til at overgå til uddannelsens hovedforløb 1 og 2, også kaldet skoleperiode 1 og 2. Se fagfordelingen på 

hovedforløb 1 og 2 herunder: 

Her findes fordelingen af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på IOOS, AU (EUD og EUV3)). 

Her findes fordelingen af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på IOOS, AU (EUV2)). 
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https://au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/tandfaglige/LUP/6-Orientering_om_maal_paa_hovedforloebet_IOOS-AU_EUD_og_EUV3.pdf
https://au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/tandfaglige/LUP/6a-Orientering_om_maal_paa_hovedforloebet_IOOS-AU_EUV2.pdf
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Undervisningsplaner for tandklinikassistentuddannelsens uddannelsesspecifikke fag (bundne) på 

hovedforløbets skoleperiode 1 og 2 på IOOS, AU:     

De hovedforløbsfag, som tandklinikassistenten skal gennemføre og bestå, kaldes for bundne 

uddannelsesspecifikke fag. Se undervisningsplanerne for fagene på hovedforløb 1 og 2 herunder:        

Her findes undervisningsplan for 8357 Grundlæggende klinikadministration 

Her findes undervisningsplan for 8358 Odontologisk patologi og klinik 

Her findes undervisningsplan for 16572 Protetik 

Her findes undervisningsplan for 8360 Anatomi og fysiologi 

Her findes undervisningsplan for 8361 Profylakse 

Her findes undervisningsplan for 8362 Radiologi 

 

Undervisningsplaner for tandklinikassistentuddannelsens uddannelsesspecifikke fag (valgfri) på 

hovedforløbets skoleperiode 1 og 2 på IOOS, AU:   

I ugen, lige efter hovedforløb 1 og hovedforløb 2, ligger uddannelsens valgfrie specialefag. 

Tandklinikassistenten skal vælge to af de fag, der udbydes. Et efter hovedforløb 1, og et efter hovedforløb 2. 

Der er op til eleven, i samarbejde med klinikken, at vælge flere valgfrie specialefag hvis det ønskes. Se de 

valgfrie specialefags undervisningsplaner herunder:        

Her findes undervisningsplan for 8364 Oral Kirurgi 

Her findes undervisningsplan for 8377 Laboratoriearbejde 

Her findes undervisningsplan for 8378 Ortodontisk behandling 

Her findes undervisningsplan for 8380 Klinikadministration, løn, regnskab og indberetninger 

Her findes undervisningsplan for 8363 Supragingival tandrensning 

Her findes undervisningsplan for 8379 Udvidet radiologi 

 

Bedømmelsesplan for tandklinikassistentuddannelsens hovedforløb 2022/2023: 

Bedømmelsesplanen herunder giver et overblik over, hvordan de enkelte fag på hovedforløb 1 og 2, samt de 

valgfrie specialefag bedømmes ved eksamen.  

Her findes bedømmelsesplan for hovedforløbet 2022/2023 
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https://au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/tandfaglige/LUP/7-UV_plan_2022_Grundlaeggende_klinikadministration.pdf
https://au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/tandfaglige/LUP/8-UV_plan_2022_Odont._pat_.pdf
https://au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/tandfaglige/LUP/9-UV_plan_Protetik_begynder_og_rutineret_2022-2.pdf
https://au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/tandfaglige/LUP/10-UV_plan_Anatomi_og_fysiologi.pdf
https://au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/tandfaglige/LUP/11-UV_plan_2022_Prof_.pdf
https://au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/tandfaglige/LUP/12-UV_plan_2022_Radiologi.pdf
https://au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/tandfaglige/LUP/13-UV_plan_2022_Oral_kirurgi.pdf
https://au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/tandfaglige/LUP/14_-UV_plan_Laboratoriearbejde_2022.pdf
https://au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/tandfaglige/LUP/15-UV_plan_2022_Ortodontisk_behandling.pdf
https://au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/tandfaglige/LUP/16-UV_plan_2022_Klinikadm_loen_regnskab_indberet.pdf
https://au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/tandfaglige/LUP/17-UV_plan_2022_Supragingival_tandrensning.pdf
https://au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/tandfaglige/LUP/18-UV-PLan_udvid_RAD_2022.pdf
https://au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/tandfaglige/LUP/19-Bedoemmelsesplan22-23.pdf
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Den afsluttende skoleprøve på tandklinikassistentuddannelsens hovedforløb: 

Den afsluttende skoleprøve (svendeprøve) er en praktisk prøve med en kendt patientcase som 

eksamensgrundlag. Tandklinikassistenteleven får tilsendt sin afsluttende case-opgave 14 dage før eksamen, 

og skal fremlægge den praktisk ved eksaminationen. Se eksaminationsvejledningen samt et eks. På en case-

opgave herunder:  

Her findes beskrivelse af afsluttende prøve på tandklinikassistentuddannelsen 
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https://au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/tandfaglige/LUP/20-Information_og_vejledning_til_Eleven.pdf
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