
Aktiviteter November - December Januar - februar Marts - maj Faglige mål 
1. år 
 
Afsætning B 
 
 
 

Interne situation 
 
Eksterne situation 
 
Konkurrenceforhold 

Købsadfærd på både B-t-C 
og B-t-B 
 
SOR-model 

Segmentering 
 
Målgruppevalg 
 
Positionering 
 
Strategi 
 
Projekt 

• At give eleverne en forståelse 
for segmentering og de kriterier 
der er kan anvendes i 
forbindelse med konkrete 
produkter 

• At give eleverne en forståelse 
for virksomhedernes 
muligheder for at på virke 
forbrugerne gennem deres 
handlingsparametre 

• At give eleverne en forståelse 
for en virksomhed og dens 
omverden 

• At give eleverne en introduktion 
til at indsamle og bearbejde 
informationer og efterfølgende 
præsentere virksomheden og 
deres strategiske muligheder 

Aktiviteter November - December Januar - februar Marts - maj Faglige mål 
 
 
 
 

  
 
 

  

 
 



Fag Januar Februar Marts April Maj  
Engelsk A  Keep Calm and 

Carry on – portræt 
af UK 
 
Grammatik 
 
Grundlæggende 
arbejdsmetoder 

Keep Calm and Carry on – 
portræt af UK 
 
Grammatik 
 
Grundlæggende 

abejdsmetoder 

SO3 Sociale skel/social classes 
 
Business letters 
 

UK-finish or USA appetizer 
 
Skriftlighed/Creative 
Writing 
 
Grammatik 
 
 
 
 
 

UK-finish or USA 
appetizer 
 
Skriftlighed/Creative 
Writing 
 
Grammatik 
 
 
 
 
 
 

Matematik B  
(SHQ) 

Rentes- og 
annuitetsregning, 
herunder 
amortisationsplaner
. 
 
Eksponentielle 
funktioner, 
forståelse af 
konstanterne i 
forskriften for 
grafens betydning.  
 
Emneopgave 

Videre med eksponentielle 
funktioner, anvendelse, 
logaritmer og 
eksponentielle ligninger, 
fordoblingskonstanter, 
skæringspunkter.  
 
Opgavesæt og mundtlig 
præsentationer 

Afsluttende eksponentielle 
funktioner.  
 
SO2 – Beskrivende statistik og 
rentes regning.  
 
Nspire.  
 
Beviser.  
 
Emneopgave 

Andengradspolynomier, 
forståelse af forskrift 
grafisk, diskriminanten.  
 
Opgavesæt 

Andengradsligninger, 
anvendelse og beviser. 
 
Nspire. - 
 
Emneopgave.   

Fag Januar Februar Marts/April Maj/Juni Faglige mål 
Virksomhedsøkonomi A 
 

Virksomhedens 
Indtjening 

Forretningsplan og 
forretningsmodel 
 
Virksomhedens 
Interessenter 
 
Virksomheder i vækst 

Regnskabssystem, herunder 
bogføringssystem 
 
Det samlede regnskabssystem 
 
Årsrapporten 
 
Økonomiske analyser 

Analyser af rentabilitet 
 
Analyse af 
indtjeningsevnen 
 
Kapitaltilpasningsevnen 

̶ 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 
̶ udarbejde et 
virksomhedsøkonomisk 



ræsonnement, herunder 
kunne forklare 
sammenhænge mellem 
en række 
virksomhedsøkonomiske 
forhold i en given 
kontekst 
̶ indsamle, bearbejde og 
præsentere 
informationer om en 
virksomheds økonomiske 
forhold og vurdere 
informationernes 
troværdighed og 
relevans 

 
 


