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Den 16. december 2022 

Bedømmelseskriterier for Fagprøveprisen 2022 
- Handelsuddannelsen 

 
Baggrund for Fagprøveprisen 

Fagprøveprisen har til formål at skabe opmærksomhed omkring handelsbranchen og sætte fokus 

på de unikke præstationer blandt handelselever i Danmark. Vi er derfor endnu engang på udkig 

efter fagprøver, hvor eleven har præsteret noget helt særligt. Det kan for eksempel være fagprø-

ver, som har haft særlig betydning for elevens virksomhed eller for branchen. 

 

Forudsætningen for at komme i betragtning til fagprøveprisen inden for handelsuddannelsen er, 

at fagprøven tager afsæt i de tendenser, der i branchen tegner sig som væsentlige for at kunne na-

vigere i fremtidens B2B-handel. Ved Fagprøveprisen 2022 er det fortsat en forudsætning, at de 

indstillede fagprøver er udtryk for en unik præstation inden for det speciale, eleven har valgt. 

 

Når virksomhed eller skole indstiller en fagprøve til Fagprøveprisen 2022 på handelsuddannel-

sen, lægges det til grund, at eleven har bestået sin fagprøve på højt fagligt niveau. Skolen bedøm-

mer elevens fagprøve efter samme regelsæt og efter de retningslinjer for afholdelse af fagprøven, 

der fremgår af uddannelsesordningen. Det er således vigtigt at det er en helhedsvurdering af ele-

vens indsats, kompetencer, fremlæggelse samt fagprøverapporten som indgår i indstillingen.  

Kriterier for Fagprøveprisen 2022 – Handelsuddannelsen 

Ved bedømmelsen af de indsendte fagprøver vil priskomiteen tage udgangspunkt i ovenstående 
og med et særligt fokus på følgende kriterier og emner, der er nævnt i vilkårlig rækkefølge. Krite-
rierne og emnerne er ikke udtømmende, men alene vejledende for komitéen.   

• Unikke logistikløsninger fra producent til kunde 
• Optimering af værdikæden 
• Nethandel i kombination med fysiske butikker    

• E-handel/globalt konkurrenceperspektiv   
• Digital handel og nye teknologier 
• Nye forretningsmodeller, f.eks. brug af data og medlemsprogrammer    
• Markedsføring på sociale medier og platforme 
• Bæredygtig leverandørstyring 
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Endeligt indgår årets tema også som et af kriterierne, på lige fod med de andre opstillede krite-
rier. Årets tema er derfor ikke højere prioriteret i bedømmelsen end de andre kriterier, og heller 
ikke afgørende for om en fagprøve kan vinde Fagprøveprisen.  
 
Der er i bedømmelsen opmærksomhed på, at eleverne kan have gennemført fagprøven i henhold 
til den gældende covid-19 situation og betydningen som dette kan have i forhold til den faktiske 
afprøvning af eks. tiltag og kampagner, hvilket der ligeledes er taget højde for i kriterierne for 
Fagprøveprisen 2022.   

Hvilke fagprøver kan indstilles  

I kan indstille fagprøver inden for handelsuddannelserne, som er gennemført i perioden 1. juli 
2021 – 30. juni 2022. 

Skriftlig motivation for valg     

Med udgangspunkt i den skriftlige fagprøverapport og redegørelsen for den mundtlige eksamina-
tion, herunder de personlige og faglige kompetencer - og dermed den givne karakter - udarbejder 
skolen en skriftlig motivation, der begrunder valget af den indsendte fagprøve.  
  
I bedes i den forbindelse benytte vedhæftede skabelon ”Indstillingsskema til Fagprøveprisen 
2022”. Der bedes udfyldt én skabelon for hvert af fagprøverne, der indstilles.        

Samtykke til offentliggørelse af nominerede   

I bedes udfylde vedhæftede samtykkeerklæring som vil blive anvendt i forbindelse med offentlig-
gørelsen af de 10 nominerede fagprøver, der går videre til den endelige udvælgelse af de tre vin-
dere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til uddannelsespolitisk konsulent Rikke Alberte Scheel Sinding 

på rss@danskerhverv.dk eller på tlf.: 3374 6386.  
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