
Bilag 2 

Vejledning til udfyldelse af skema: 

I nedenstående skema, skal du sandsynliggøre, at du har kompetencer, der svarer til kravene i det 

konkrete modul, du søger rkv i forhold til. 

I første kolonne: viden indenfor, skal du i første kolonne indsætte de konkrete mål fra modulet. 

Det kan være nødvendigt, at indføje flere rækker, for at have plads til alle målene. I anden række, 

hvor der nu er placeret en række x er, skal du skrive, hvilken konkret viden, færdigheder og 

kompetencer, du har i forhold til det konkrete mål. Du kan selv vælge, om du vil skrive i 

punktform, eller mere prosaagtigt.  

I næste kolonne: Jeg har min viden fra, skal du skrive, hvor du har erhvervet din viden, færdighed 

og kompetence henne. Der er i skemaet indskrevet forslag til dette. 

I sidste kolonne: Dokumentation, skal du skrive i hvilket bilags nr. vi kan finde dokumentation for 

det anførte. 

 

Uddannelse: 

Modul: 

  

 

Viden indenfor  Jeg har min viden fra: 

 

 

Dokumentation: 

 

Jeg har viden 

om…(praksis, teori, 

metode) 

 

(Her indsættes 

vidensmålene fra 

det konkrete 

modul) 

 xxx 

 xxx 

 xxx 

 xxx 

- følger med i fx bekendtgørelser og 

cirkulærer 

- deltager i studiekredse 

- folkeuniversitetet 

- fagspecifikke kurser 

- medarbejderdage, oplæg 

 



- faglige konferencer 

 

Jeg har forståelse 

for og kan 

reflektere over… 

(Her indsættes 

vidensmålene fra 

det konkrete 

modul) 

 xxx 

 xxx 

 xxx 

- supervisionsforløb 

- udviklingsarbejder på 

arbejdspladsen 

 

 

 

Færdigheder Jeg har mine færdigheder gennem 

erfaring med: 

 

Jeg kan udføre, 

håndtere, bruge… 

(Her indsættes 

færdighedsmålene 

fra det konkrete 

modul) 

 

 xxx 

 xxx 

 xxx 

- brug af teorier  

- brug af metoder 

 

 

 

 

Jeg kan vurdere, 

udvælge, 

differentiere… 

(Her indsættes 

færdighedsmålene 

fra det konkrete 

modul) 

 

 xxx 

 xxx 

 xxx 

- udvælgelse af teorier og metoder i 

forhold til praksisnære og/eller 

teoretiske problemstillinger 

 

Jeg kan formidle og 

diskutere 

(Her indsættes 

færdighedsmålene 

fra det konkrete 

modul) 

 

 xxx 

 xxx 

 xxx 

- foredrag, artikler, oplæg, 

udstillinger, video, undervisning  

 



Kompetencer Situationer og eksempler på min 

personlige og selvstændige 

anvendelse af viden og færdigheder 

 

Jeg kan håndtere 

komplekse 

situationer 

(Her indsættes 

kompetencemålene 

fra det konkrete 

modul) 

 

 xxx 

 xxx 

 xxx 

- eksempler på situationer, der 

kræver faglig indsigt, analyseevne og 

overblik 

 

Jeg kan samarbejde 

fagligt og 

tværfagligt 

(Her indsættes 

kompetencemålene 

fra det konkrete 

modul) 

 

 xxx 

 xxx 

 xxx 

- eksempler på samarbejder og egen 

rolle i samarbejdet 

 

Jeg kan sætte nyt i 

gang og udvikle min 

praksis 

(Her indsættes 

kompetencemålene 

fra det konkrete 

modul) 

 xxx 

 xxx 

 xxx 

- eksempler på initiativer 

- eksempler på udviklingsarbejder 

 

 


