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Detaildivisionen
Underafdeling af VidenDjurs - Speciale: Detailhandel og ledelse

• Salgsassistentelever: 215,8 Årselever (2018). 23% af alle elever i DK

• AMU: 98,3 Årselever(2018)

• IDV: høj aktivitet

• 30 undervisere fordelt over hele landet



Målgruppe
• 20-30 år

• Flere må forventes at have problemer med at læse og 
skrive

• Ingen og kort uddannelsesbaggrund

• Mange er skoletrætte, men i arbejde



Personlig udvikling og effektivitet
45983 - Samarbejde i grupper i virksomheden (2 dage)
45986 - Arbejdsplanlægning i den administrative funktion (2 dage)

14 dage til at gennemførsel

4 timers online
Selvinstruerende

3,5 timers online
Selvinstruerende

2 dages tilstedeværelse

14 dage til at gennemførsel



https://detaildivisionen.instructure.com/courses/1229

https://detaildivisionen.instructure.com/courses/1229


Evaluering
Før opgaverne giver så meget i forholdet til kurset

Meget varieret arbejde på kurset.

Jeg syntes det er super lækkert at vi har opgaver før og efter kurset.

Formatet, idet vi hjemmefra forbereder os i teorien, for vi på kursus kan dykke ned i lige præcis denne teoretiske del, 
istedet for at skulle bruge tid på kursus på at blive forklaret ting, som vi endeligt selv kunne lære hjemmefra

Jeg syntes der er mange deadlines på hjemmeopgaverne

Meget tungt stof, og meget langt kursus. Sidste dagen var svær at holde fokus. 
Mange aftenopgaver over begge dage. Meget tid blev brugt på kurset, også 

fritiden.

Kan fornemme på medkursisterne at efteropgaver er svære at presse ind i en travl hverdag.

Jeg syntes at efteropgaverne efter dette modul er meget tidskrævende.



Evaluering
Længden af dette kursus var:

For kort 8 %

Passende 87 %

For langt 6 %

Det faglige niveau for dette kursus var:

For lavt 4 %

Passende 94 %

For højt 1 %

245 kursister



Certificeringen



Evaluering



Digitale elementer - Video

Underviseren forbereder 
sig som normalt.
Forløbsbeskrivelse + powerpoints

16 videoer som i dette projekt.
4-5 timers optagelse - 1 dags redigering incl upload til læringsplatform



Digitale elementer - Padlet



Mentimeter



TAK FORDI I LYTTEDE
Bo Størup - digital projektleder Detaildivisionen

Mail: bost@detaildivisionen.dk
Tlf: 24 63 05 61

mailto:bost@detaildivisionen.dk

