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1. Indledning 
Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik er en erhvervsrettet videregående uddannelse 

udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannel-

sessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddan-

nelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af 

reglerne i bekendtgørelse om akademiuddannelser fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-

deregående Uddannelser. 

 

Uddannelsen hører under fagområdet for Service, produktion, it, bygge og anlæg m.v. i bekendtgø-

relse om videregående voksenuddannelser. 

 

Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Styrelsen for Vi-

deregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) til udbud af denne uddannelse. Studieordnin-

gen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan 

kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner.  

 

Følgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttræden godkendt til udbud af 

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik: 

- Erhvervsakademi Sjælland 

 

Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne 

kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. 

eksamensbekendtgørelsen. 

 

Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal 

indeholde de fornødne overgangsordninger. 

 

Studieordningen har virkning fra 10.01.2017  

 

2. Uddannelsens formål 
Uddannelsen skal kvalificere den studerende til at kunne forene det at planlægge og analysere me-

toder til at gøre rent, med ledelse og viden om bl.a. kvalitet, udstyr, materialer, indretning, hygiej-

nisk design, fødevaresikkerhed samt rengørings- og desinfektionsmidler og metoder. Den studeren-

de skal kunne planlægge, løse og kontrollere arbejdsopgaver af teknisk og faglig karakter i forbin-

delse med udvikling, drift og styring af rengørings- og hygiejneopgaver i produktionsvirksomheder, 

institutioner og behandlingsmiljøer. Uddannelsen skal kvalificere til iværksætterei for de, der øn-

sker at etablere egen servicevirksomhed. Yderligere skal uddannelsen kvalificere den studerende til 

at medvirke ved udvikling af nye metoder, udstyr, koncepter, ydelser m.m. Uddannelsen skal også 

kvalificere den studerende til at kunne undervise og formidle viden inden for hygiejne og rengø-

ringsteknik.  

  

Uddannelsen, der en videreuddannelsesmulighed for bl.a. serviceassistenter, skal højne vidensni-

veauet i rengøringsbranchen og sikre bedre rengøringsrelaterede serviceydelser og drift heraf. 

 

Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om videregående vok-

senuddannelser.  
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3. Uddannelses varighed 
Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde 

i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System).  

  

ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en 

uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved 

alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder ske-

malagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, 

samt prøver og andre bedømmelser. 

 

4. Uddannelsens titel 
Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i hygiejne og rengøringsteknik 

og den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in hygiene and cleaning technolo-

gy jf. bekendtgørelse for videregående voksenuddannelser, bilag 1.   

 

5. Adgangskrav 
Adgang til optagelse på Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik eller enkelte moduler 

herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på 

niveau med en relevant erhvervsuddannelse så som fx Serviceassistent, en relevant grunduddannel-

se for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervs-

erfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke 

har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en 

konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. 

 

Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 

15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessy-

stemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. 

 

Der er to mulige indledningsfag til uddannelsen: Indledningsfag i Matematik og indledningsfag i 

Kemi.  

Indledningsfagene er ment som et tilbud og kan være til stor hjælp, hvis man ikke har, eller det er 

længe siden, at man har beskæftiget sig med emnerne. Hvert indledningsfag svarer til 1/12 studen-

terårsværk og er ikke kompetencegivende. Indledningsfagene er ikke en del af uddannelsen, men et 

tilbud og kan være en forudsætning for dispensation til ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene 

til uddannelsen. Indledningsfagene er åbne for alle.  

 

Mål og indhold for indledningsfagene   

Indledningsfag i kemi  

Formålet er at bibringe kursisten kvalifikationer i kemi, således at hun/han har det nødvendige 

grundlag til at påbegynde Akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik. Indledningsfaget i 

kemi har et omfang svarende til 5 ECTS point. Der er ikke eksamen.   

 

Indhold 

 Det periodiske system  

 Kemiske reaktioner  

 Grundstoffet carbon  
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 Syre-base kemi  

 Redox og sikkerhed  

 Sikkerhed  

 Kemisk regning  

 Organisk kemi og biokemi   

 

Indledningsfag i matematik  

Formålet er at bibringe kursisten kvalifikationer i matematik, således at hun/han har det nødvendige 

grundlag til at påbegynde Akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik. Indledningsfaget i 

kemi har et omfang svarende til 5 ECTS point. Der er ikke eksamen. 

   

Indhold  

 Mængder af tal 

 Lineær vækst    

 Ikke lineær vækst    

 Statistik 

 

6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 
Akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik er modulopdelt og består af obligatoriske mo-

duler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. 
 

6.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte 

Uddannelsens mål for læringsudbytte beskrives nedenfor ud fra kvalifikationsrammen for de vide-

regående uddannelser. Uddannelsens mål for læringsudbytte: 

 

6.1.1 Læringsmål 

Gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering skal den studerende: 

 

Viden og forståelse: 

 Tilegne sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og central anvendt teori og 

metode indenfor hygiejne og rengøringsteknik 

 Kunne forstå erhvervets anvendelse af teori og metode 

 Tilegne sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder indenfor projek-

tering af rengørings- og hygiejne relaterede serviceydelser 

 Forstå praksis og et bredt udvalg af anvendte teorier og metoder indenfor rengøringsledelse 

og kommunikation. 

 

Færdigheder 

 Kunne anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til hygiejne- og rengørings-

teknologi, projektering af rengørings- og hygiejne relaterede serviceydelser samt rengørings-

ledelse og kommunikation 

 Kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge hensigtsmæssige løs-

ningsmodeller indenfor hygiejne- og rengøringsteknologi 

 Kunne varetage ledelsesmæssige opgaver og styre ressourcer i forbindelse med igangsæt-

ning, gennemførelse og opfølgning på opgaver samt evaluere de opnåede resultater og im-

plementere ændringer  
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 Kunne formidle praksisnære problemstillinger, opgaver og løsninger indenfor rengørings-

området til forskellige organisatoriske niveauer, medarbejdere, borgere og beslutningstage-

re.  

 

Kompetencer  

 Kunne håndtere små og mellemstore projekter indenfor det rengøringsfaglige område 

 Kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på projektering, planlægning 

og rengøringsledelse samt udarbejde systemer og løsninger indenfor det rengøringsfaglige 

område 

 Kunne udvikle egen praksis i en struktureret sammenhæng. 

 

 

6.2 Uddannelsens struktur  

Uddannelsen består af en konstituerende del, der udgør følgende obligatoriske elementer: 

 Hygiejne- og rengøringsteknologi, grundlæggende og udvidet 

 Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser  

 Rengøringsledelse og kommunikation 

 

Derudover består uddannelsen af et eller to valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.  
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Denne oversigt illustrerer uddannelsens struktur og indhold: 

 

Oversigt over uddannelsens struktur og indhold ECTS 
OBLIGATORISK ELEMENT Hygiejne- og rengøringsteknologi - grundlæggende 10 ECTS 

OBLIGATORISK ELEMENT Hygiejne- og rengøringsteknologi - udvidet 10 ECTS 

OBLIGATORISK ELEMENT Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede service-

ydelser 

10 ECTS 

OBLIGATORISK ELEMENT Rengøringsledelse og kommunikation 10 ECTS 

VALGFRIE MODULER Her vælges enten to a 5 ECTS eller et a 10 ECTS 10 ECTS 

AFGANGSPROJEKT Selvvalgt emne inden for uddannelsens faglige område 10 ECTS 

 

 

Obligatoriske moduler jf. bilag 1 

Uddannelsens obligatoriske moduler, der er fælles for alle studerende, omfatter i alt 40 ECTS-point.  

  

For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1. 

 

Valgfrie moduler jf. bilag 2 

Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 10 ECTS-

point.  

 

For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler inden for uddannelsens 

faglige område henvises til bilag 2.  

 

Den studerende kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 

ECTS-point. Institutionen vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område.  

Valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område kunne fx være: 

 Virksomhedsorganisation  

 Innovation 

 Arbejdsmiljø 

 Markedsføring 

 Afsætningsstrategi 

 Salgsteknik 

 Human ressource management 

 Økonomistyring 

 Strategisk kommunikation 

 Forsøgs- og projektstyring 

 Fødevareteknologi 

 

Afgangsprojekt 

Afgangsprojektet på 10 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at 

uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddan-

nelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område 

inddrages. Institutionen godkender emnet. 

 

Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 

ECTS-point er bestået. 
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7. Afgangsprojekt 
Afgangsprojektet danner afslutningen på Akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik. Af-

gangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold, samt dokumentere at uddannelsens 

formål er opnået. Fokus er således analyse, refleksion, vurdering og håndtering af problemer inden 

for det valgte faglige område, gennem anvendelse af relevante teorier og metoder. 

 

7.1 Læringsmål for afgangsprojektet 

Omfang: 

10 ECTS point. 

 

Læringsmål: 

I det følgende beskrives læringsmål ud fra kvalifikationsrammen for de videregående uddannelser. 

Det er målet, at den studerende gennem uddannelsen: 

Viden og forståelse: 

 Har udviklingsbaseret viden om rengøringserhvervets og fagområdets praksis og central anvendt 

teori og metode 

 Kan forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kan forstå erhvervets anvendelse af 

teori og metode 

Færdigheder: 

 kan anvende rengøringsområdets centrale metoder og redskaber til at indsamle og analysere 

informationer samt kan anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for er-

hvervet 

 kan vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder 

 kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og 

burgere 

Kompetencer: 

 kan håndtere udviklingsorienterede situationer inden for den valgte specialisering 

 kan deltage i faglige og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 

 kan udvikle egen praksis i en struktureret sammenhæng  

 

Bedømmelse: 

Individuel bedømmelse med ekstern bedømmelse efter 7-trins-skalaen. 

 

7.2 Udarbejdelse af afgangsprojekt 

I afgangsprojektet lægges der vægt på, at den studerende på selvstændig måde forholder sig analy-

serende, reflekterende og kritisk til praksisnære problemstillinger og forskellige teoretiske og meto-

diske positioner relateret til det valgte faglige område. 

 

 Til hvert projekt knyttes en lærer, der giver godkender emnevalget og giver vejledning. 

 Det forventes at de studerende udviser selvstændighed og initiativ 

 Problemformuleringen og det praktiske arbejde kan laves individuelt eller i grupper på 2 

 Resten af rapporten skrives individuelt 
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Øvrige betingelser for godkendelse af emnevalg, vejledning, information om vejledertimer etc. vil 

fremgå af udbyderinstitutionens studievejledning. 

 

 

8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 

 

8.1 Undervisnings- og arbejdsformer  

Uddannelsen skal tilrettelægges som et samspil mellem teori og praksis med inddragelse af de 

voksne studerendes erhvervserfaring. Dermed får den studerende mulighed for at udvikle viden, 

færdigheder og kompetencer i samspillet mellem udviklingsviden, forskningsviden og praksisviden. 

Tilrettelæggelsen af studiet og de anvendte pædagogiske metoder skal ses i lyset af uddannelsens 

formål. Dette kommer til udtryk i forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er på 

aktiv inddragelse af den studerendes erhvervserfaring og kompetencer.  

 

Vi vil benytte følgende undervisningsformer i undervisningen: 

 Teorigennemgang, hvor en lærer gennemgår faglige emner udvalgt af lærerteamet for hele hol-

det. Denne type undervisning vil også være baseret på dialog med inddragelse af de studerendes 

egne erfaringer fra erhvervet 

 Praktiske øvelser og -projekter, hvor de studerende under vejledning arbejder med praktiske 

opgaver i campussernes mange praktiklokaler (produktionslokaler med procesudstyr, laboratori-

er, storkøkkener og EUD´s rengøringsfaglokaler). Arbejdet kan være organiseret som øvelser, 

hvor de studerende følger en øvelsesvejledning udarbejdet af lærerteamet eller projektorganise-

ret, hvor de studerende i grupper selv har planlagt deres arbejde eventuelt på baggrund af deres 

egen problemformulering 

 Vejledning, hvor en lærer sammen med de studerende diskuterer faglige problemstillinger ud-

valgt af de studerende 

 Konsultationer, der er møder mellem en gruppe af studerende og én eller flere lærere, hvor de 

studerende på forhånd har forberedt en dagsorden (eventuelt blot spørgsmål) og selv står for 

mødeledelse og referat. Det kan også være lærernes tilbagemelding på et delelement at en større 

opgave, som evt. er afleveret på forhånd, så lærerne har mulighed for at give faglig feed-back 

 Workshops, som er en kombination af forelæsning, praktisk arbejde (eventuelt øvelser) eller 

teoretisk opgaveløsning. En workshop er fortrinsvis tilrettelagt og styret af læreren 

 Tilbagemelding og evaluering, hvor en eller flere lærere giver mundtlig tilbagemelding på en 

opgave, fremlæggelse eller evt. fagligt standpunkt. 

 

Herudover kan lærerteamet arrangere virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger, herunder oplægshol-

dere fra virksomheder og lignende. Lærerteamet kan også kombinere og videreudvikle undervis-

ningsformerne som det skønnes mest relevant. 

 

Som afslutning på uddannelsen afprøves den nye viden og det samlede læringsniveau i det afslut-

tende afgangsprojekt. 

 

8.2 Evaluering 

Uddannelsens moduler evalueres i henhold til erhvervsakademiets systematik for arbejdet med kva-

litetssikring og –udvikling. Evalueringerne indgår i den samlede kvalitetssikring og anvendes til 

løbende udvikling af uddannelsen.  
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9. Prøver og bedømmelse 

Hvert modul og det afsluttende projekt afsluttes med en prøve med bedømmelse efter karakterska-

laen i Karakterskalabekendtgørelsen. 

 

De gældende prøveformer fremgår af eksamenskataloget for akademiuddannelserne, som er et til-

læg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, 

opgavetyper og bedømmelsesformer. 

 

I bilagene 1 og 2 beskrives de obligatoriske og valgfrie fagmodulers prøveformer, og det beskrives 

hvilke moduler, der bedømmes ved ekstern censur. 

 

Vilkårene for afholdelse og tilrettelæggelse af eksamen er fastlagt i nedenstående bekendtgørelser:  

 Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (Akademiuddannelser)  

 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksa-

mensbekendtgørelsen)  

 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, som giver bedømmelsesgrundlag 

og –metode for prøvers og eksameners vedkommende (Karakterbekendtgørelsen).  

 

På baggrund af rammerne i ovennævnte bekendtgørelser har hver enkelt udbyder et eksamensreg-

lement, der skitserer de generelle eksamensregler, retningslinjerne i forbindelse med sygdom, de 

specielle eksamensregler i hvert enkelt fag, følgerne af ikke at overholde reglerne om eksamen, mu-

ligheden for at klage over eksamen samt mulighederne og reglerne for brug af pc ved eksamen m.v. 

 

For prøver og eksamen gælder i øvrigt reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervs-

rettede uddannelser og Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. 

 

Uddannelsen består af seks prøver, hvis der vælges et valgmodul a 10 ECTS og syv prøver, hvis der 

vælges to valgmoduler a 5 ECTS: 

 en prøve i Hygiejne og rengøringsteknologi - grundlæggende. Prøven bedømmes med intern 

censur og efter 7-trinsskalaen 

 en prøve i Hygiejne og rengøringsteknologi - udvidet. Prøven bedømmes med ekstern cen-

sur og efter 7-trinsskalaen 

 en prøve i Projektering af rengørings- og hygiejne relaterede serviceydelser. Prøven be-

dømmes med ekstern censur og efter 7-trinsskalaen 

 en prøve i Rengøringsledelse og kommunikation. Prøven bedømmes med intern censur og 

efter 7-trins skalaen 

 en prøve eller to prøver i valgfrie moduler afhængigt af ECTS-omfang. Prøven/prøverne be-

dømmes med intern eller ekstern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

 en prøve i det afsluttende eksamensprojekt. Prøven bedømmes med ekstern censur og efter 

7-trinsskalaen. 

 

Hvert modul afsluttes med en prøve med bedømmelse efter karakterskalaen i Karakterskala-

bekendtgørelsen. 

 

Prøven i det afsluttende afgangsprojekt består af et projekt og en mundtlig del (40 min. inkl. vote-

ring). Rapporten skrives på dansk og må fra formål til konklusion maximalt fylde 25 normsider.  
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Der gives en samlet karakter efter 7-trins-skalaen, hvor både projektrapporten og den mundtlige 

eksamen bedømmes. I bedømmelsesgrundlagt indgår det skriftlige produkt med 2/3 af den samlede 

karakter. 
 

10. Merit  
Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at gennemførte/beståede uddannelseselementer 

fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, træder i stedet for uddannelsesele-

menter, der er omfattet af uddannelsens bekendtgørelse. Afgørelsen træffes på baggrund af en faglig 

vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelser. Et uddannelseselement anses for gen-

nemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.  

 

Der gives endvidere merit for moduler, når den studerende efter en individuel kompetencevurdering 

i henhold til § 15a i Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videre-

uddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til de berørte 

moduler. 

 

Der kan ikke gives merit for afgangsprojektet. 

 

11. Censorkorps 
Akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik benytter det af VUS godkendte censorkorps 

for fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg m.v. 

 

12. Studievejledning 
Studievejledningen skal støtte den studerende i uddannelsesforløbet fra valg af uddannelse til gen-

nemførelse af uddannelse og forudsætter aktiv henvendelse fra både studievejleder og studerende. 

 

13. Klager og dispensation 
Klager over prøver indgives til erhvervsakademiet inden for en frist af 14 dage efter, at bedømmel-

sen af prøven er meddelt. Klager behandles i øvrigt efter reglerne i bekendtgørelse om prøver og 

eksamen i erhvervsrettede uddannelser. 

 

Klager over øvrige forhold indgives til erhvervsakademiet. 

 

Erhvervsakademiet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af erhvervs-

akademierne, når det er begrundet i særlige forhold. 

 

14. Overgangsordninger 
Studerende, der har gennemført et eller flere moduler efter de hidtidige regler om uddannelsen, kan 

afslutte uddannelsen efter disse tidligere regler, hvis den enkelte institutions forhold tillader det, 

eller afslutte uddannelsen efter denne studieordning. 

 

 

15. Retsgrundlag  
Studieordningens retsgrundlag udgøres af de til enhver tid gældende bekendtgørelser: 

1) Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser  
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2) Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videre-

uddannelsessystemet) for voksne 

3) Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 

4) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser  

5) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse  

6) Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne 

 

Retsgrundlaget kan læses på adressen www.retsinfo.dk   

 

http://www.retsinfo.dk/
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Bilag 1 ”Obligatoriske moduler” 
 

Bilag 1 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. 

 

Modul Ob1:  

Hygiejne- og rengøringsteknologi - grundlæggende 

ECTS-point: 10 

 

Eksamen: Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis på maksimum 4 normalsider svarende til 4 x 

2400 tegn inkl. mellemrum. Bedømmes med intern censur og efter 7-trinsskalaen. 

 

Formål: Fagmodulets formål er at kvalificere den studerende til at vurdere udvalgte hygiejniske 

metoder og principper med henblik på at kunne vælge relevante rengøringsmetoder og –midler til 

en given rengøringsfaglig opgave.  

 

Den studerende skal kunne vurdere ud fra udvalgte rengøringsteknikker, hvilke der er mest 

velegnede til de givne omstændigheder. 

 

Indhold: 

 Rengøringsmidlers kemi, herunder: 

o Kemikaliers egenskaber i forhold til smudstyper,   

o Materialekendskab og overflade egenskaber 

o Rengøring af specifikke materialer 

o Kemikaliers sikkerhed  

 

 Hygiejne, herunder: 

o Grundlæggende kendskab til mikroorganismer, herunder patogene mikroorganismer, 

reservoirs,  

o kontaminationsrisici i forskellige miljøer  og biofilm 

o personlig hygiejne  

o Desinfektion og sterilisations metoder 

o Metoder til rengøringskontrol, herunder: 

o Mikrobiologiske, kemiske  og fysiske metoder   

 

 Rengøringsmetoder, herunder 

o Fordele og ulemper ved udvalgte udstyr  
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Læringsmål: 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering:  

 

Viden og forståelse: 

 Tilegner sig viden om og forståelse for praksis og metoder indenfor hygiejne og 

rengøringsteknologi 

 Forstår praksis og et udvalg af anvendte teorier og metoder indenfor rengøringsteknologi  

 

Færdigheder 

 Kan anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til rengøringsteknologi  

 Kan opstille og vælge løsningsmuligheder til udførelse af en given service- eller 

rengøringsopgave 

 Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til 

samarbejdspartnere og brugere.  

 

Kompetencer 

 Kan håndtere små og mellemstore projekter indenfor det rengøringsfaglige område 

 Kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på løsninger af  udvalgte 

rengøringsfaglige opgaver. 

 

 

Modul Ob2: 

Hygiejne- og rengøringsteknologi - udvidet 

ECTS-point: 10 

 

Eksamen: Mundtlig eksamen på baggrund af skriftligt projekt på maksimum 15 normalsider sva-

rende til 15 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Bedømmes med ekstern censur og efter 7-trinsskalaen. 

  

Formål: Fagmodulets formål er at kvalificere den studerende til at analysere og vurdere hygiejniske 

metoder og principper med henblik på at kunne planlægge og vælge relevante rengørings- og desin-

fektionsmetoder og –midler i fx fødevareproduktion og behandlingsmiljøer . Den studerende skal 

kunne vurdere hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker, der er mest velegnede til de givne 

omstændigheder og kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på en 

rengøringsfaglig vurdering af en given opgave. 

 

Indhold: 

 

Anvendelse af HACCP-principperne i forhold til rengøring, herunder: 

o Udpegning af risikofaktorer 

o Kritiske steder i produktionsprocessen 

o Forebyggelse af risici 

o Overvågningsmetoder 
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o Korrigerende handlinger 

o Validering af metoden 

 Desinfektionsmidler og metoder, herunder: 

 Kemiske og fysiske metoder 

 Sikkerhed i forbindelse med arbejde med kemikalier 

 Innovative desinfektionsmetoder 

 Hygiejnisk design og konstruktion af maskiner og udstyr, herunder: 

o Vurdering og planlægning af hygiejnisk og rengøringsvenligt byggeri 

 

 Resultatbehandling af data fra rengøringskontrol  

Læringsmål: 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering:  

 

Viden og forståelse: 

 Tilegner sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder inden for hygi-

ejne og rengøringsteknologi 

 Forstår praksis og et centralt udvalg af anvendte teorier og metoder inden for rengøringstek-

nologi  

 Har viden om etablering og udnyttelse af viden netværk 

 

Færdigheder 

 Kan anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til rengøringsteknologi  

 Kan vurdere praksisnære rengørings problemstillinger og vælge hensigtsmæssige modeller  

 Kan vurdere, opstille samt vælge de mest hensigtsmæssige teknikker og metoder til udførel-

se af en given service- eller rengøringsopgave  

 Kan vurdere hvorvidt design af udvalgt udstyr er hygiejnisk hensigtsmæssigt  

 Kan vurdere resultatet af en given rengøringsopgave 

 Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejds-

partnere og brugere.  

 

Kompetencer 

 Kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på udarbejdelse af systemer og 

løsninger inden for det rengøringsfaglige område, herunder innovative processer.  

 Kan i en struktureret sammenhæng udvikle egen praksis 

 Kan håndtere udviklingsorienterede situationer inden for det rengørings- og hygiejnefaglige 

område. 
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Modul Ob3: Projektering af rengørings- og hygiejne relaterede serviceydelser 

ECTS-point: 10 

 

Eksamen: Mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt. Med kort projekt menes, at projektet 

samlet set maksimum må være på 8 normalsider svarende til 8 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Be-

dømmes med ekstern censur og efter 7-trinsskalaen. 

 

Formål: Fagmodulets formål er at kvalificere den studerende til at analysere og vurdere rengørings- 

og hygiejne relaterede serviceydelser i en større helhed. 

 

Den studerende skal kunne opstille krav og vurdere udbudsmateriale; udfærdige, anvende og styre 

rengøringsplaner samt opmåle og behovsafdække serviceydelser med henblik på at kunne projekte-

re, planlægge, drifte og udvikle relevante serviceydelser i fagligt og tværfagligt samarbejde. 

 

Indhold:   

 Behovsafdækning og projektering 

 Udarbejdelse, igangsætning og opfølgning på tilbud 

 Præsentation af tilbud 

 Indkøb i forhold til praksisanvendelse 

 Vurdering og planlægning af arbejdsplaner og fordeling af medarbejdere mv. 

 Økonomi og drift, herunder personaleomkostninger, investeringer og afskrivninger 

 Hygiejne-, rengørings- og kvalitetsstandarder, fødevaresikkerhed og styring af infektionshy-

giejne 

 Relevante IT værktøjer til planlægning, kontrol og dokumentation og helhedsorienteret til-

gang (generelt i alle emner) 

 

Læringsmål: 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering: 

 

Viden og forståelse: 

 Tilegner sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder indenfor pro-

jektering og planlægning af rengørings- og hygiejne relaterede serviceydelser 

 Forstår praksis og et centralt udvalg af anvendte teorier/metoder indenfor projektering og 

planlægning 

 

Færdigheder 

 Kan anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til projektering og planlægning 

af rengørings- og hygiejne relaterede serviceydelser 

 Kan vurdere praksisnære projekterings problemstillinger og vælge hensigtsmæssige model-

ler  

 Kan vurdere, opstille samt vælge de mest hensigtsmæssige teknikker og metoder til udførel-

se af en given projekteringsopgave  

 Kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere 

og brugere  
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Kompetencer 

 Kan lede og styre små og mellemstore projekter inden for det rengøringsfaglige område 

 Kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på projektering og planlægning 

af rengørings- og hygiejne relaterede serviceydelser 

 Kan i en struktureret sammenhæng udvikle egen praksis 
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Modul Ob4: Rengøringsledelse og kommunikation: 

ECTS-point: 10 

 

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase. Bedømmes med intern censur og efter 7-

trinsskalaen. 

 

Formål: Fagmodulets formål er at kvalificere den studerende til at analysere og vurdere ledelses-

mæssige funktioner i praksis i rengøringsbranchen og gennem indsigt i og kendskab til ledelsesteo-

rier og værktøjer at lede serviceteams.  

 

Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og viden inden for de områder der er særligt 

kendetegnende for branchen, herunder social ansvarlighed, samarbejde og interkulturel forståelse, 

kompetenceudvikling i virksomheden, formidling og kommunikation.  

 

Indhold:   

 Mangfoldighedsledelse og kulturforståelse 

 Interkulturel kommunikation 

 Distance- og teamledelse 

 Forandringsledelse 

 Konflikthåndtering  

 Relevant lovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivning og -organisation 

 Mødeledelse 

 Personaleadministration – herunder vagt- og ferieplaner, instruktion og opfølgning. 

 

Læringsmål: 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering: 

 

Viden og forståelse: 

 Tilegner sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder inden for ren-

gøringsledelse og kommunikation 

 Forstår praksis og centralt anvendte teorier/metoder inden for rengøringsledelse og kommu-

nikation og forstår anvendelsen af teori og metode indenfor rengøringsledelse og kommuni-

kation  

 

Færdigheder 

 Kan anvende centrale metoder og redskaber samt anvende de færdigheder, der knytter sig til 

rengøringsledelse og kommunikation  

 Kan vurdere praksisnære ledelsesmæssige problemstillinger og vælge hensigtsmæssige mo-

deller  

 Kan vurdere, opstille samt vælge de mest hensigtsmæssige teknikker og metoder til udførel-

se af ledelsesmæssige og kommunikative opgaver  

 Kunne formidle væsentlige problemstillinger, opgaver og løsninger inden for rengøringsom-

rådet til forskellige organisatoriske niveauer, medarbejdere, borgere og beslutningstagere  
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 Kan varetage ledelsesmæssige opgaver og styre ressourcer i forbindelse med igangsætning, 

gennemførelse og opfølgning på opgaver samt evaluere de opnåede resultater og implemen-

tere ændringer 

 

Kompetencer 

 Kan håndtere udviklingsorienterede situationer inden for rengøringsledelse og kommunika-

tion  

 Kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang med henblik på 

rengøringsledelse og kommunikation 

 Kan i en struktureret sammenhæng udvikle egen praksis 
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Bilag 2 ”Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område” 
 

Bilag 2 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler. 

 

Modul Vf1: Hospitalsservice 

ECTS-point: 5 

 

Eksamen: Mundtlig eksamen med materiale og uden forberedelse. Prøven tager udgangspunkt i 

godkendelse af et mindre antal konkrete opgaver, der er afleveret under forløbet. Bedømmes med 

intern censur og efter 7-trinsskalaen.  

 

Formål: Modulets formål er at kvalificere den studerende til at analysere, vurdere og koordinere 

serviceopgaverne på bl.a. hospitaler. Den studerende kvalificeres i udviklingsbaseret viden, i et bre-

dere perspektiv, inden for hospitalsservice som omfatter rengøring, fødevaresikkerhed, forflytning, 

ergonomi og andre specialiserede serviceopgaver. Endvidere kvalificeres den studerende til at in-

struere medarbejdere i varetagelsen af disse opgaver. Den studerende kvalificeres i at lede, vurdere 

og rådgive i et bredere perspektiv på området, herunder i forhold til indkøb, brug og vedligeholdelse 

af hjælpemidler, samt ergonomi. Samtidig kvalificeres den studerende til at instruere medarbejder-

grupper i forflytningsteknik. 

 

 

Indhold:  

 Serviceopgaver i et bredere perspektiv, herunder samarbejde med andre personalegrupper 

 Fødevarehåndtering i forbindelse med madservering mv. 

 Specialrengøring, så som rengøring af ismaskine og ilt- og anæstesiudstyr 

 Sårhageholder, herunder agere korrekt på en operationsstue med hensyn til fx personlig hy-

giejne 

 Ergonomisk vurdering og rådgivning 

 Instruktion af rengøringspersonalet i forflytningsteknik 

 Indkøb af nyt udstyr og vedligehold af hjælpemidler 

 

Læringsmål:  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering: 

 

Viden og forståelse: 

 Tilegner sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder inden for hos-

pitalsservice, forflytning og ergonomi 

 Forstår praksis og central anvendte teorier og metoder inden for hospitalsservice, forflytning 

og ergonomi 

 

Færdigheder: 

 Kan anvende centrale teorier og metoder inden for hospitalsservice 

 Kan vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge hensigtsmæssige løs-

ningsmodeller til udførelse af en given serviceopgave 

 Kan formidle praksisnære problemstillinger og mulige løsningsmodeller til medarbejdere og 

samarbejdspartnere  
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Kompetencer: 

 Kan i struktureret sammenhæng udvikle egen praksis med henblik på at analysere og vurde-

re serviceopgaverne på bl.a. et hospital 

 Kan håndtere koordination af serviceopgaverne, deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde, 

samt instruere medarbejdere i udførelsen af disse  

 

 

Modul Vf2: Psykologi og krisehåndering  

ECTS-point: 5 

 

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en mindre erhvervscase. Bedømmes med ekstern censur 

og efter 7-trinsskalaen. 

 

Formål: Modulets formål er at kvalificere den studerende til at vurdere og anvende centrale teorier 

og metoder inden for psykologi og krisehåndtering med henblik på supervision og omsorg for per-

sonale f.eks. i funktionen som servicekoordinator på forskellige institutioner, så som ungdomsinsti-

tutioner, psykiatriske hospitaler, skoler og fængsler. Endvidere lægges der vægt på at kvalificere 

den studerende til at samarbejde med forskellige personalegrupper, brugere, patienter mv. 

 

Indhold: 

 Konflikthåndtering - afværgelse ved verbale og/eller fysiske overfald  

 Alarmsystemer 

 Adfærds- og krisepsykologi i praksis 

 Samarbejde og kommunikation mellem forskellige personalegrupper, brugere, patienter, 

indsatte mv.  

 Supervision for personale, så som at kunne vurdere og reagere på en krisesituation ift. med-

arbejderens behov 

 

Læringsmål:  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering: 

 

Viden og forståelse: 

 Tilegner sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder inden  for psy-

kologi og krisehåndtering 

 Forstår praksis og central anvendte teorier og metoder inden for psykologi og krisehåndte-

ring 

 Tilegner sig viden om psykologiske mekanismer, herunder hvordan man omgås, kommuni-

kerer med og håndterer mennesker med f.eks. aggressiv adfærd eller i krise 

 

Færdigheder: 

 Kan vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge hensigtsmæssige løs-

ningsmodeller  

 Kan vurdere og reagere hensigtsmæssigt på verbale og fysiske overgreb, herunder brug af 

alarmsystemer 

 Kan vurdere, reagere og supervisere hensigtsmæssigt på krisesituationer 

 Kan anvende centrale adfærds- og krisepsykologiske teorier og metoder  
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 Kan formidle praksisnære problemstillinger samt løsningsmuligheder til medarbejdere, sam-

arbejdspartnere, brugere mv. 

 

Kompetencer: 

 Kan håndtere udviklingsorienterede situationer inden for psykologi og krisehåndtering 

 Kan arbejde fagligt og tværfagligt med problemstillinger inden for psykologi og krisehånd-

tering   

 Kan varetage omsorg for personalet i opståede krisesituationer 

 Kan i en struktureret sammenhæng udvikle egen praksis. 

 

 

Modul Vf3: Renrumsteknologi  

ECTS-point: 5 

 

Eksamen: Mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et kort projekt. Med kort projekt menes, at 

projektet samlet set maksimum må være på 8 normalsider svarende til 8 x 2400 tegn inkl. mellem-

rum. Bedømmes med ekstern censur og efter 7-trinsskalaen. 

 

Formål: Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne vurdere og anvende centrale 

teorier og metoder i et bredere perspektiv indenfor renrumsteknologi i forskellige brancher. Endvi-

dere at kvalificere den studerende i udviklingsbaseret viden, omkring krav til apparaturer og stan-

darder, indenfor renrumsteknologi. 

 

Indhold:  

 Sterilafdelinger, operationsstuer, isolation mv. 

 Medicinal- og fødevarevirksomhed 

 Renrum på vaskerier  

 Nye sygehusbyggerier  

 Krav til udsugning, ventilation, og apparaturer 

 Standarder 

 

Læringsmål:  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering: 

 

Viden og forståelse: 

 Tilegner sig udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og metoder indenfor ren-

rumsteknologi 

 Forstår praksis og central anvendte teorier og metoder indenfor renrumsteknologi 

 Tilegner sig viden om krav til udsugning, ventilationsinstallationer samt andre relevante ap-

paraturer 

 Tilegner sig viden om standarder indenfor renrumsteknologi 

 

Færdigheder: 

 Kan vurdere praksisnære problemstillinger og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller i 

forhold til brug, vedligeholdelse og rengøring af renrum 

 Kan anvende centrale teorier og metoder indenfor renrumsteknologi  

 Kan anvende standarder indenfor renrumsteknologi  
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 Kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til medarbejdere og 

samarbejdspartnere   

 

Kompetencer: 

 Kan håndtere udviklingsorienterede situationer inden for renrumsteknologi 

 Kan arbejde fagligt og tværfagligt med problemstillinger indenfor renrumsteknologi  

 Kan i en struktureret sammenhæng udvikle egen praksis. 

 

  

 


