
Studieplan for klasse - 2H forår 2018 

Aktiviteter Januar Februar Marts April 
 

Maj/Juni Faglige mål 

       
 

Studieretningsfag 
 
 
 
 

        

Virksomhedsøkono
mi A (mih) 
 
 
 
 
 

CSR  
CSR rapportering og 
analye 

Strategi 
Kendetegn 
Analyse 
Plan og kendetegn 
Udvikling af 
forretningsmodel 

Logistik 
Indgående 
Intern 
Udgående 
Returlogistik 

Mere om optimering 
Aktivitetsoptimering 
 

Investering 
Finansiering 
Lån og rente 
 

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) 

Krumningsforhold 
og vendetangenter. 
PLC kurven. 
GROMS og GROMK 
SO5 
Økonomiske 
anvendelser af 
matematiske 
modeller. 
 
Rapport 
Binomialfordelingen. 
 

Funktionsanalyse 
gøres færdig. 
Nulpunkter, 
nulreglen, 
faktorisering, 
fortegnsvariation, 
tangentberegning. 
 
Emneopgave i diffe-
rentialregning. 
 
. 
 
 
 

Binomialfordelingen. 
Normalfordelingen. 
Konfidensintervaller. 
 
Emneopgave i 
analyserende statistik. 
 
 
 

Projekteksamen i 
matematik 
Emneopgave i 
analyserende statistik. 
 

Repetition 
 
Mundtlig 
præsentation 
Opgavesæt 
Beviser 
 
Opstart integration 
 

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 
 

      

Engelsk A  (lpm) Områdestudie USA 
(fortsat fra 
efterårssemestret). 
 
 

Virksomhedsportræt  
USA. 
 
Skriftligt arbejde:  

 tekstanalytisk essay 
 sagprosa. 

Virksomhedsportræt USA 
fortsat. 

Værklæsning: roman 
(USA). 
 
Skriftligt arbejde: 
Grammar and 
Business. 

Værklæsning 
(fortsat). 
 
Creative Writing 

Amerikanske kulturelle, 
samfunds- og 
virksomhedsforhold. 
Etik og reklame. 
Fortsat arbejde med de 
4 skriftlige genrer, 
Grammar and Bus. 
samt Creative Writing. 

Afsætning B       

Historie B       
Erhvervsjura C(ddi) Køberet, med fokus 

på nationale regler i 
handelskøb 

Køberet, fortsat 
 
 
Markedsføringsret 

Kreditret og fysiske 
personers hæftelse 
 
Kreditsikring i 
forbrugerforhold 
 

Individualforfølgning, 
generelle principper. 
 

Repetition og 
eksamenstræning 

Eleverne skal kunne: 
Forstå det demokratiske 
medborgerskab. 
Forstå juridiske 
grundprincipper og 
terminologi  
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