
Erobreren – Guldgraveren & Formidlingstalentet 

 
Se filmen her: https://mediehuset-kbh.dk/move-it-film-3/ 

I fagene Bogføring og arbejdsmarkedsforhold på hovedforløbet er der fokus og øget opmærksomhed på 

etablering af egen virksomhed, budget, overenskomst, moms og skat mv.  

Undervisningen i faget tilrettelægges med udgangspunkt i brancherelaterede arbejdsopgaver og 

problemstillinger, så eleverne efter endt uddannelse kender til de arbejdsopgaver, og det ansvar der er 

forbundet med opstart af egen virksomhed.  

 

Forslag til undervisningsplan 

 
Det vil være oplagt at vise filmen på hovedforløbet, når eleverne har fået et større indblik i frisørfaget og er 

startet op på faget bogføring og arbejdsmarkedsforhold. Filmen kan anvendes i faget bogføring og 

arbejdsmarkedsforhold, men kan også sagtens afvendes som et tværgående projekt med flere fag impliceret.  

Fag, der vil blive inddraget i undervisningen kan være: 

Psykologi, afsætning, bogføring/arbejdsmarkedsforhold, faglig engelsk, design, værktøjslære, praktiske 

uddannelsesspecifikke fag. 

 
Efter fremvisning af filmen kan der drøftes forskellige områder inden for det at starte egen virksomhed. 

Spørgsmål der kan drøftes enten i plenum eller i små grupper kan være: 

Hvorfor arbejder jeg egentligt med hår?  

Hvad var min oprindelige drøm da jeg påbegyndte uddannelsen?  

Hvordan udvikler jeg mine kompetencer i forhold til andre frisørfaglige fora end salon?  

Hvordan bliver man freelance-frisør?  

Hvordan dyrker jeg mit fag på en international måde?  

Hvad kan jeg lære af filmens to hovedpersoner?  

Hvad er det, der har gjort de to personer til prominente repræsenter for faget?  

Hvordan og med hvilke konsekvenser indretter man sit liv som international frisører?  

Hvilke områder inden for faget, er jeg ekstra dygtig til eller har talenter indenfor?  

Hvordan dygtiggør man sig til formidling?  

Hvilke talenter og færdigheder kræver det at kunne formidle faget på en salgbar måde?  

Hvordan skiller jeg mig ud?  

Hvordan tager man undervejs i uddannelsen et praktikforløb i udlandet (PIO)? 

 

Du vil gerne etablere din egen virksomhed – og dermed blive iværksætter 

6-8 lektioner 

 

På dette forløb skal I arbejde med E-boks, lønsedler, moms og skat. 

I må max. være 3 personer i gruppen. 

 

• I skal gå ind på www.skat.dk/skole  og spille spillet ”velkommen til skat på skoleskemaet”.  

• Find derefter oplysninger om, hvad man kan bruge E-boks til og om det har betydning for jer. 

• I skal på nettet finde en skabelon på en lønseddel og prøve at udfylde den med en af jeres lønsatser. 

• Forklar hvordan og hvornår man som elev stiger i løn.  

 

Jeres gruppe skal fremlægge punktet ”sort arbejde” fra spillet for klassen. 

I har 4 lektioner til opgaven og de sidste 2 lektioner går til fremlæggelse af gruppernes arbejde. 

https://mediehuset-kbh.dk/move-it-film-3/
http://www.skat.dk/skole

