
 

 
 

Uddannelsesnævnet  Februar 2022  Side 1 af 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Specialistspor og ekspertfag 
 

til talenter på detailhandelsuddannelsen 

FAKTA 

SPECIALISTSPOR  

Et specialistspor er et 
specialefag på højt       

niveau, på ekspertniveau 

 

VARIGHED 

Et specialistspor har en 
varighed på 2-3 uger og 
kan tages inden for den 

ordinære uddannelsestid 
eller ved en forlængelse.  

 

VEJEN VIDERE  

8 af specialistsporene 
svarer til fag på akademi-
uddannelserne, og kan 
afsluttes med en frivillig 

eksamen.    

 

UDGIFTER 

Det koster ikke noget at 
tage et specialistspor. 

Den frivillige eksamen er 
dog brugerbetalt. Kontakt 

skolen for at få oplyst 
pris.  

 

HVEM KAN          

DELTAGE? 

Alle elever på conveni-
ence med og uden profil 
kan vælge specialistspor.  

SPECIALISTSPOR, CONVENIENCE 
På trin 1, convenience med og uden profil er det muligt at vælge valgfrie specialefag 
på et ekstra højt niveau, ekspert, der både giver kompetencer i forhold til dagligda-
gen i lærestedet og sigter mod videreuddannelse. Eleven kan vælge i blandt 10 
specialistspor, og kan frivilligt vælge at afslutte faget med en selvbetalt eksamen, 
som giver 5-10 ECTS-point på vej mod en evt. akademiuddannelse. 

Valgfrie specialefag, der kan gennemføres på ekspertniveau/ som specialistspor:  

 Butiksoptimering 
 Butiksøkonomi 
 International detailhandel 
 Innovation og iværksætteri 
 Koncept og marketing 
 Multikanal markedsføring 
 Oplevelsesøkonomi 
 Personligt lederskab 
 Produkt og sortiment 
 Salgsoptimering 

Det skal aftales mellem eleven og virksomheden, hvordan deltagelse i undervisnin-
gen skal foregå. Ligeledes skal elev og virksomhed aftale, hvordan afregning af en 
evt. eksamen foregår.  

 

VEJEN TIL VIDEREUDDANNELSE 
Hvorfor vælge de valgfrie specialefag på ekspertniveau? 
 
 Det er et tilbud til ambitiøse elever inden for detailhandelsområdet. 

 Det understøtter elevernes muligheder for karriereudvikling og videreuddannelse 
inden for detailhandelsområdet. 

 Det bygger bro imellem erhvervsuddannelsen og moduler i videregående vok-
senuddannelse – når eleverne vælger et af fagene, er eleverne godt på vej til en 
akademiuddannelse. 

 Fagene udbydes af de samme handelsskoler/erhvervsskoler, der udbyder speci-
alefagsundervisningen, og skolerne hjælper samtidigt med den efterfølgende fri-
villige eksamen på erhvervsakademierne. 


