
Studieplan for klasse - 2H efterår 2018 

Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfag 
 
 
 
 

        

Virksomhedsøkonom
i A (mih) 
 
 
 
 
 

Omkostninger 
 
Gennemgang af 
omkostningsforløb. 
 
KO, VO og SO 
KE, VE, SE 
Domk og Doms 
 
Forretningsmodel 
Og ejerformer 

Regnskab 
 
Regnskabets  
Opbygning og 
struktur 

Regnskab 
 
Årsregnskab og 
årsrapport 
 
Likviditet og pengestrøm 

Regnskabsanalyse 
 
Nøgletal og deres 
sammenhænge 
 
Eksternet og internt 
regnskab 
 
Studietur uge 46 hvor 
der arbejdes med 
interessentanalyse og 
efterspørgsel 

Regnskabsanalyse 
fortsat 
 
Analyse af 
rentabilitet 
Indtjeningsevne 
Kapitaltilpasning 
Soliditet 
likviditet 

Eleverne skal kunne 
̶ afgøre hvilke forhold, 
der har betydning for en 
virksomheds økonomi, 
herunder demonstrere 
viden og kundskaber 
om fagets identitet og 
metoder 
 ̶ identificere, formulere 
og løse problemer, der 
knytter sig til en 
virksomheds 
økonomiske forhold 

Matematik A  
(em) 
 
 
 
 
 
 
 

Grafisk 
funktionsundersøgel
se 
Lineær 
programmering med 
følsomhedsanalyse 
 
Mundtlig 
præsentation 
 
 
 
 

Lineær 
programmering 
med 
følsomhedsanalyse 
Differentialregning 
Chi^2 test for 
uafhængighed 
introduceres 
 
Mundtlig 
præsentation 
Opgavesæt og 
emneopgave 
 
 
 

Funktionsanalyse 
Chi^2 test for 
uafhængighed kobles til 
spørgeskemaer 
 
Mundtlig præsentation 
Beviser 
Opgavesæt 
 
 
 

Funktionsanalyse 
Analyserende statistik 
herunder Chi^2 test 
og binomialfordelingen 
 
Mundtlig præsentation 
Beviser 
Opgavesæt 
 
Studietur i uge 46, her 
skal spørgeskemaer 
og chi^2 test 
anvendes. 
 
 
 
 

Repetition 
Økonomiske 
anvendelser af 
funktionsanalyse 
som optakt til SO5 i 
jan/feb. 
 
 
Mundtlig 
præsentation 
Opgavesæt 
Beviser 
 
 
 

Gennem arbejde med 
matematisk stof med 
vægten lagt inden for 
områderne algebra, 
analyserende statistik 
samt matematisk 
analyse skal eleverne 
opnå faktuel viden om 
matematiske emner, 
metoder og 
anvendelsesområder. 
 

      •  
Obligatoriske fag       
Dansk A 
 

Medier(de 
elektroniske 
medier): dramaturgi 
og billedæstetik 

Medier(de 
elektroniske 
medier): kortfilm 

Medier(de elektroniske 
medier): dokumentar 

Medier(de elektroniske 
medier): reklamer og 
nyhedsudsendelser 

Tendenser i 
samtiden 

At blive klogere på 
hvordan medierne 
underholder og 
manipulerer os 

Engelsk A  (lpm) Landeportræt USA 
(udvidet 
tekstbegreb) 
 
 

Landeportræt USA  
(fortsat) 
 
Skriftligt arbejde:  
Tidligere  
Eksamensopgave 
ESSAY 

Landeportræt USA 
(fortsat) 
 
Creative Writing 
Grammatik 
 
Culture (forberedelse til 
studierejsen) 

Landeportræt USA 
(fortsat) 
 
SO4: Engelskfaglig 
metode sagprosa 
(spørgeskemaer og 
rapport) 
 
Skriftligt arbejde: 
Tidligere 
Eksamensopgave  
MANUSCRIPT 

Creative Writing 
Grammatik 

Analyse, fortolkning og 
perspektivering af 
tekster og øvrigt 
materiale (grundlag for 
en kritisk vurdering af 
nyhedsstrømmen og 
kendskab til verdens 
førende supermagt) 
 
Skriftlighed: arbejde 
med genrer 
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