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Nummer: 46491 

Titel: Anvend informationer fra internettet til jobbrug 

Kort titel: infofrainternet 

Varighed: 1,0 dage. 

Godkendelsesperiode: 28-09-2011 og fremefter 

Status (EUU): KLA 

Status (UVM): KLA 

Delmål: Nej 

Multiplan: Nej 

 

 

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 

 

Deltageren kan udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet i forbindelse med udførelse af sin 

jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job. Fx kan deltageren hente statistikker, prislister eller tekst og 

grafik, som skal indarbejdes i projekt- og analysearbejde.  

Desuden kan deltageren downloade jobrelevante informationer fx programmer, videoer eller formularer, 

der understøtter arbejdsopgaven som deltageren skal løse.  

Endvidere har deltageren viden om loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum det giver i forhold til 

udvælgelse og anvendelse af materiale hentet fra internettet.  

 

Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis 

 

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med 

arbejdsmarkedsuddannelsen. 

 

Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser 

 

 

 

Arbejdsmarkedsuddannelser med relevans for uddannelsesmål: 

44389 Effektiv internetsøgning på jobbet 

 

Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 

2222 (AL) Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 

2223 (AL) Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 

2245 (AD) Offentlig forvaltning og sagsbehandling 

2261 (AK) Transportoptimering 

2267 (AJ) Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling 

2268 (AD) IKT-administration 

2272 (AL) Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 

2275 (AD) Administration 

2279 (AJ) Reception, servering og service 

2281 (AJ) Madfremstilling - restaurant, kantine og catering 

2283 (AI) Landbrugsproduktion 

2286 (AJ) Mad til grupper med varierede behov for ernæring 

2629 (AL) Pædagogisk arbejde med børn og unge 

2676 (AD) Praktisk kirketjeneste 

2679 (AE) Rengøringsservice 

2688 (AL) Patientrelateret service på sygehusene 



 

Side 2 af 5 

Udskrevet den 13-05-

2021 

Uddannelsesmål med detaljer 

 

2689 (AJ) Madfremstilling - restaurant, kantine og catering 

2726 (AL) Arbejde på klubområdet og i kulturhuse 

2735 (AP) Fælleskataloget (moder-FKB) 

2755 (AA) Overfladebehandling 

2799 (AJ) Slagtning, forædling og salg af kød og convenience 

 

Tekster til UddannelsesGuiden 

 

WEB-søgetekst: 

Efter uddannelsen kan deltageren udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet og har viden om 

loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum det giver i forhold til udvælgelse og anvendelse af 

materialer. 

 

Målgruppe: 

Uddannelsen er udviklet til AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med 

erhvervsuddannelsesniveauet. 

 

Mål: 

Deltageren kan udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet i forbindelse med udførelse af sin 

jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job. Fx kan deltageren hente statistikker, prislister eller tekst og 

grafik, som skal indarbejdes i projekt- og analysearbejde.  

Desuden kan deltageren downloade jobrelevante informationer fx programmer, videoer eller formularer, 

der understøtter arbejdsopgaven som deltageren skal løse.  

Endvidere har deltageren viden om loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum det giver i forhold til 

udvælgelse og anvendelse af materiale hentet fra internettet. 

 

Varighed: 

1,0 dag 

 

Eksamen: 

Der er en prøve til uddannelsen 

 

Bevistekster 

 

Bevisformat:A6 

Gældende fra:28-09-2011 

Bevistekst:Deltageren kan udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet i forbindelse med 

udførelse af sin jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job. Fx kan deltageren hente statistikker, prislister 

eller tekst og grafik, som skal indarbejdes i projekt- og analysearbejde.  

 

Desuden kan deltageren downloade jobrelevante informationer fx programmer, videoer eller formularer, 

der understøtter arbejdsopgaven som deltageren skal løse.  

 

Endvidere har deltageren viden om loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum det giver i forhold til 

udvælgelse og anvendelse af materiale hentet fra internettet. 

 

 

Prøver 

 

Gyldighedsperiode: 
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29-11-2019 og fremefter 

 

Status (EUU): 

GOD 

 

Status (UVM): 

GOD 

 

Prøveformer: 

Nej 

 

Anden prøveform: 

Ja 

 

Beskrivelse af anden prøveform: 

Kombination af skriftlig prøve og case-baseret praktisk opgave 

 

Særlig prøve til fjernundervisning: 

Nej 

 

Prøve kan aflægges af selvstuderende: 

Nej 

 

Hele eller dele af prøvens beskrivelse overlades til institutionerne: 

Nej 

 

Ingen prøve pga. lav uddannelsesaktivitet: 

Nej 

 

Ingen prøve pga. særlige omstændigheder: 

Nej 

 

Ingen prøve da spørgsmålet om prøver er reguleret af anden myndighed, organisation eller lign.: 

Nej 

 

Beskrivelse af prøven: 

Prøven er en kombination af en skriftlig prøve og en praktisk opgave. 

Den samlede prøves varighed er 30 minutter og prøven afholdes ved forløbets afslutning.  

Den samlede prøve samt bedømmelsen foregår individuelt. 

 

Både den skriftlige prøve og den praktiske opgave udleveres til deltageren i papirform. 

Den praktiske opgave udføres på computer i en valgfri browser. 

 

Der må til løsning af både den praktiske opgave og den skriftlige prøve, anvendes hjælpemidler i form af 

udleveret materiale samt brug af det i undervisningen brugte udstyr og program. 

Under prøven må deltageren ikke have kontakt til andre personer, hverken i eller uden for lokalet.  

 

Den skriftlige prøve 

Den skriftlige prøve består af 11 multiple choice-spørgsmål. 

Den skriftlig prøve skal besvares inden påbegyndelse af den praktiske opgave. 
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Der afsættes 15 minutter til den skriftlige prøve. 

 

 

Den praktiske opgave 

Der kræves computer til gennemførelse af den praktiske opgave, som består af 3 delopgaver, der ved 

løsning vises med et dokument med billede, en downloadet formular samt 2 faner i et browservindue. 

 

Den praktiske opgave tester om deltageren kan udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet, 

downloade programmer og filer samt om deltageren har viden om loven om ophavsret. 

 

Der afsættes 15 minutter til den praktiske opgave. 

 

Det er underviseren, der vælger den browser, den praktiske opgave skal løses ved hjælp af. 

 

Vedhæftede dokumenter: 

46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug_Prøvebeskrivelse_28-11-2019.docx; 

46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug_Prøveindhold_28-11-2019.docx; 

46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug_Prøvevejledning_28-11-2019.docx; 

 

 

Bedømmelsesgrundlag: 

Deltageren bedømmes på sin besvarelse af både den praktiske prøve bestående af 11 multiple choice 

spørgsmål samt den skriftlige del af prøven med visning af dokument med billede, downloadet formular 

samt fremvisning af fane i browser med løsninger på opgaven. Emnerne vægtes således: 

- Udvælge lovlige materialer fra internettet her kan man opnå 10 points 

- Udvælge pålidelige materialer fra internettet her kan man opnå 5 points 

- Downloade jobrelevante informationer her kan man opnå 9 points 

- Viden om loven om ophavsret her kan man opnå 10 points 

 

Vedhæftede dokumenter: 

 

 

Bedømmelseskriterier: 

Deltageren bedømmes ud fra disse kriterier: 

 

Den skriftlige prøve: 

- Hvert rigtigt svar giver 1 point.  

- Der kan i alt opnås 17 point i den skriftlige prøve. 

- Hvis der sættes flere kryds i et spørgsmål end anvist, tælles spørgsmålet som ugyldigt og giver slet ingen 

point - uanset om et af svarene er korrekte. 

 

Den praktiske opgave: 

Den praktiske opgave består af 3 delopgaver, der efter udførelse fremvises med et dokument, en 

downloadet formular samt 2 faner i et browservindue.  

- Opgave 1 giver 6 point. 

- Opgave 2 giver 6 point. 

- Opgave 3 giver 5 point.  

- Der kan i alt opnås 17 point i den praktiske opgave. 

- Hvis den enkelte opgave ikke er korrekt, gives der ingen point.  

- Den praktiske opgave skal være gennemført for at kunne bestå den samlede prøve.  
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Kriteriet for at bestå den samlede prøve er, at deltageren har gennemført både den skriftlige prøve og den 

praktiske opgave  og opnår mindst 17 point ud af de i alt 34 point. 

 

 

Emnerne vægtes således: 

- Udvælge lovlige materialer fra internettet (10 point) 

- Udvælge pålidelige materialer fra internettet (5 point) 

- Downloade jobrelevante informationer (9 point) 

- Viden om loven om ophavsret (10 point) 

 

Vedhæftede dokumenter: 

 

 


