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Dette bilag er en del af undervisningsforløbet ”Administration af post og 

fakturering” til FGU på emu.dk 

Udarbejdet af Handel & Kontor, Randers Produktionshøjskole (nu FGU Østjylland: 

Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner) for Undervisningsministeriet 

– 2019. 

Administration af post og faktureringer 
 

Her finder du en beskrivelse af administrationsproduktionen, der hører under det faglige tema: 

Handel og Kundeservice i Produktionsgrunduddannelsen. 

I undervisningseksemplet beskrives følgende 3 sider af produktionen:  

• Beskrivelse af produktionen. 

• Maskiner, redskaber, værktøj og sikkerhed, der er tilknyttet produktionen. 

• Produktionens faglige læring på FGU 1-2-3 niveau. 

 

 

Beskrivelse af produktionen:  
Her beskrives produktionen og de arbejdsopgaver, der er knyttet dertil. 

 

Produktionen omfatter:  

• Daglig håndtering af skolens e-post/post og faktureringer. 

 

Produktionen omfatter flg. arbejdsopgaver:  

• Administration af skolens e-mail konto. 

• Printning af fakturaer. 

• Sortering og omdeling af fakturaer og andet post til skolens medarbejdere. 

• Udlevering af fakturaer til underskrift og betaling. 

• Behandling af mail - procedure med at markere som ulæst, hvis opgaven ikke løses. 
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Handel og Kontorværkstedet sørger for forvaltningen af skolens fakturaer. Produktionen er en 

basisproduktion, som foregår hver dag og indeholder forskellige sværhedsgrader, fra at dele 

post ud til skolens medarbejdere til at sortere og systematisere fakturaer fra eksterne kunder. 

Dette betyder, at elever allerede fra første dag, kan deltage i delopgaver på værkstedet, hvor 

dette foregår via sidemandsoplæring. 

Sideløbende med arbejdet på kontoret, arbejdes der med elevernes viden om kundeservice, IT 

og kommunikation. Fx skiftes eleverne til at indtage skrivebordet ved hovedindgangen, hvor 

man er det første ansigt, som nyankomne møder. 

Handel og Kontor er det første kontaktpunkt for besøgende og skal være med til at sikre, at 

disse altid får god modtagelse. Internt har eleverne kontakt med mange af skolens lærere og 

elever og skal derfor have lyst til at lære og forstå, hvad det vil sige at være serviceminded, så 

man både kan hjælpe internt og guide de besøgende de rigtige steder hen. 

 

Tidsforbrug: 

• Produktionen foregår fast to gange dagligt. Typisk morgen og efter frokost.  

• Tidsforbrug afhængig af omfanget af dagens omfang. 

 

Maskiner, værktøjer og sikkerhedsudstyr: 

Her oplistes værktøj, maskiner og sikkerhedsudstyr, der bruges i produktionen. 

• Computer 

• Printer 

• Dueslag 

• Hæve-sænkebord 

Produktionens faglige læring på FGU 1-2-3 niveau: 

Her beskrives den faglige læring, der er knyttet til produktionen – på henholdsvis FGU 1-2-3 

niveau.  

I venstre side af modellen - under hvert af de tre FGU-niveauer - ses en kort generel i 

introduktion til niveauet. I højre side er produktionens faglighed listet op - på de tre niveauer.  
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       FGU 1 Administrationen 
 
• Medvirke til produktion 

 
 

 

 
- Omdeling af post til skolens medarbejdere.  
- Begyndende forståelse for skolen, samt IT-platforme og 

kommunikation.  
- Løse opgaven med guidning og støtte fra faglæreren 

eller en anden elev: Sidemandsoplæring, legitim perifer 
deltagelse.  

 

 

         FGU 2 Administrationen 
 
• Med begyndende 

selvstændighed og 
ansvarlighed 
gennemføre 
produktionen og sætte 
sig ind i forhold, der 
har betydning herfor 

 

• Udføre mere 
kompliceret 
produktion/service 
under vejledning 

 

 

- Log på mail. 
- Printe og fordele post til skolens medarbejdere. 
- Hele arbejdsprocessen kan udføres med instruktion og 

støtte, hvilket betyder, at eleven gives en instruktion 
inden hver delopgave i arbejdsprocessen skal løses. 
Eleven støttes i hvert trin i processen ved, at faglæreren 
eller en anden elev står til rådighed for spørgsmål og 
guidning. 

 

       FGU 3 Administrationen 
 
• Planlægge/gennemføre 

produktion i kendt 
situation alene eller i 
samarbejde 
 

• Selvstændigt sætte sig 
ind i forhold, der er 
nødvendig for den 
aktuelle produktion 

 

 
- Printning, kontrol og systematisering af indkomne 

fakturaer.  
- Overblik over skolens andre værksteder og deres 

produktioner, således det er muligt at bringe 
fakturaerne til de rigtige medarbejdere.  

- Selvstændighed i forhold til arbejdsprocessen. Eleven 
kan gennemføre produktionen selvstændigt, samt 
oplære og støtte nye elever i udførslen af denne 
produktion. 

- Har lært at være åbne, imødekommende, smilende, 
spørgende og lyttende – har øvelse i at få folk i tale, de 

aldrig har mødt før.  

 
 


