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Maj/Juni Faglige mål 

       

 Studieretningsfag         

Virksomhedsøko-
nomi A (Pema) 

 

 

 

 

 

17. CSR 
Mål 

1.Redegøre for den 

ansvarlige virksom-

hed 
2.Redegøre for CSR-

begrebet 

3.Redegøre for CSR-

pyramiden 
4.Redegøre for FN's 

Global Compact 

5.Redegøre for Code 

of Conduct 
6.Redegøre for Ash-

ridges model 

7.Diskutere fordele 

og ulemper ved en 
virksomheds CSR-

rapportering 

8.Redegøre for for-

dele og ulemper 
ved, at en virksom-

hed kommunikerer 

om sin CSR-indsats 

16. Analyse af soli-
ditet og likviditet 

Mål 

1.Beregne nøgletal-

lene soliditetsgrad, 
gældsandel og likvi-

ditetsgrad 

2.Redegøre for ind-

holdet af nøgletal-
lene soliditetsgrad, 

gældsandel og likvi-

ditetsgrad 

3.Udarbejde en 
analyse af en virk-

somheds soliditet 

og likviditet 

4.Vurdere niveauet 
på virksomhedens 

soliditetsgrad og li-

kviditetsgrad 

19. Strategiens kende-
tegn 

Mål 

1.Redegøre for begrebet 

strategi 
2.Redegøre for sammen-

hængen mellem værdi-

skabelse og strategi 

3.Redegøre for væsent-
lige karakteristika ved en 

virksomheds strategi 

4.Redegøre for vigtighe-

den af at udvikle og im-
plementere den rette 

strategi 

24. Logistik 
Mål 

1.Redegøre for begre-

berne logistik og logi-

stikstyring (supply 
chain management) 

2.Redegøre for logi-

stiksystemets opbyg-

ning 
3.Redegøre for vare- 

og informationsflowet i 

logistiksystemet 

4.Forklare forskellene 
mellem indgående lo-

gistik, produktion, ud-

gående logistik og re-

turlogistik 
5.Redegøre for infor-

mationsflowets betyd-

ning i den logistiske 

styring 
6.Redegøre for beslut-

ningsmodellen for 

make or buy af aktivi-

teter 
7.Redegøre for begre-

berne optimering og 

operationel effektivitet 

8.Forklare sammen-
hængen mellem stra-

tegi, optimering og 

operationel effektivitet 

25. Logistiske 
koncepter og 

logistisk ef-

fektivitet 

Mål 
1.Redegøre 

for strategi-

ens betyd-

ning for en 
virksomheds 

logistiksy-

stem 

2.Redegøre 
for begrebet 

logistisk filo-

sofi 

3.Redegøre 
for begre-

berne for-

disme og 

agile manu-
facturing 

4.Forklare 

forskelle og 

ligheder mel-
lem fordisme 

og agile ma-

nufacturing 

5.Redegøre 
for begrebet 

logistisk kon-

cept 

6.Redegøre 
for koncep-

terne push og 

pull 

7.Redegøre 
for begrebet 

logistisk ef-

fektivitet og 

Eleverne skal kunne 
̶ afgøre hvilke forhold, der har 

betydning for en virksomheds 

økonomi, herunder demon-

strere viden og kundskaber 
om fagets identitet og meto-

der 

 ̶ identificere, formulere og 

løse problemer, der knytter 
sig til en virksomheds økono-

miske forhold 
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dets elemen-

ter 
8.Redegøre 

for begre-

berne trade-

off og trade-
up 

Matematik A  

(em) 

Krumningsforhold 

og vendetangenter. 

PLC kurven. 
GROMS og GROMK 

SO5 

Økonomiske anven-

delser af matemati-
ske modeller. 

 

Rapport 

Binomialfordelingen. 
 

Funktionsanalyse 

gøres færdig. 

Nulpunkter, nulreg-
len, faktorisering, 

fortegnsvariation, 

tangentberegning. 

 
Emneopgave i diffe-

rentialregning. 

 

. 
 

 

 

Binomialfordelingen. 

Normalfordelingen. 

Konfidensintervaller. 
 

Emneopgave i analyse-

rende statistik. 

 
 

 

Projekteksamen i ma-

tematik 

Emneopgave i analy-
serende statistik. 

 

Repetition 

 

Mundtlig 
præsentation 

Opgavesæt 

Beviser 

 
Opstart inte-

gration 

 

Gennem arbejde med mate-

matisk stof med vægten lagt 

inden for områderne algebra, 
analyserende statistik samt 

matematisk analyse skal ele-

verne opnå faktuel viden om 

matematiske emner, metoder 
og anvendelsesområder. 

 

      •  

Obligatoriske fag       

Dansk A 

 

Litteraturhistorie Reklame  

Værklæsning 

Dokumentar DHO/Det moderne 

gennembrud 

Opsamling på 

Dokumen-

tar/reklame 

dansk sprog, herunder sprog-

lig variation og sprog anvendt 

i private, faglige og professio-

nelle sammenhænge ̶ mang-

foldige litterære genrer ̶ bille-
der, film og øvrige multimo-

dale tekster ̶ sagtekster, her-

under journalistik, politiske 

tekster, kommerciel kommu-
nikation og øvrige erhvervsre-

laterede tekster ̶ digitale kom-

munikationsformer, herunder 

sociale medier ̶ danske tekster 

fra de seneste 20 år og fra 
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centrale litteraturhistoriske 

perioder 

Engelsk A  (lpm) Værklæsning: ro-

man (USA) 

 

Værklæsning:  

roman (USA)  

(fortsat) 

 
Skriftligt arbejde:   

Skrivemoduler  

Tekstanalytisk  

essay - sagprosa  

 

Værklæsning: roman 

(USA) (fortsat) 

 
Virksomhedsportræt USA  

 

Skriftligt arbejde: 

Skrivemoduler  
Tekstanalytisk essay – 

Sagprosa (fortsat) 

Virksomhedsportræt 

(USA) (fortsat) 

 

Skriftligt arbejde: 
Grammar and Busi-

ness. 

 

 

Creative Wri-

ting 

Amerikanske kulturelle, sam-

funds- og virksomhedsforhold. 

Herunder værklæsning. Etik 

og reklame. 
Fortsat arbejde med de 4 

skriftlige genrer, Grammar 

and Bus. samt Creative Wri-

ting. 

Afsætning B       

Spansk Jóvenes en Latinoa-

mérica (forsættelse) 

Jóvenes en Latinoa-

mérica (forsættelse) 
 

Madrid y Barcelona Madrid y Barcelona 

 

Madrid y Bar-

celona 

 

Forløb Jóvenes: Kendskab til 

unge i Latinamerika gennem 

forskellige emner Læsning af 
spansksprogede tekster. Arti-

kel genre Skriftlig produktion 

og lytteøvelser Udvidelse af 

ordforråd Sagprosa-analyse 
Kontekstuel grammatik Eksa-

mensøvelser 

 

Forløb Madrid y Barcelona: 
Livsformer og livskvalitet i en 

storby Seværdigheder Madrids 

og Barcelonas historie (kort) 

Separatisme i Catalonien Bor-

gerkrigen, Francodiktatuert og 

La Ley de Memoria Histórica 

Spansk malerkunst 

(Velázquez, Goya, Picasso) 

Historie B 

Anne Marie Lond 

Konspirationsteori Konspirationsteori Modernisering/ 
Industrialiseringen i Eu-

ropa og Danmark ca. 

1750-1900 som emne til 

DHO 

Modernisering/ 
Industrialiseringen i 

Europa og Danmark 

c.a 1750-1900 som en 

del af DHO 

DHO og mo-
derniseringen 

Demonstrere indsigt i udvik-
lingen i Danmarks og verdens 

historie inden for de seneste 

ca. 500 år, herunder væsent-

lige begivenheder og sam-
menhænge mellem den natio-

nale, europæiske og globale 

udvikling 
 ̶ demonstrere indsigt i grund-
læggende styreformer og 
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politiske ideologier samt for-

holde sig reflekterende til de-
mokratisering og menneske-

rettigheder i nationalt og glo-

balt perspektiv ̶ analysere 

konflikters opståen og håndte-
ringen af disse samt udviklin-

gen i internationalt samar-

bejde 

Erhvervsjura C 

 
Inkasso og fogedret 
samt familieret 

Bolighandel Repetition og eksamens-
forberedelse 

Repetition og eksa-
memstræning 

 

Eksamens-
træning 

Eleverne skal kunne: 
Forstå det demokratiske med-

borgerskab. 

Forstå juridiske grundprincip-

per og terminologi. 
Foretage et juridisk ræsonne-

ment. 

Anvende juridisk metode til 

analyse og vurdering af juridi-
ske problemstillinger. 

Forstå juridiske problemstillin-

ger i samspil med andre fag. 

Udtrykke sig hensigtsmæssigt. 
Foretage juridisk informati-

onssøgning. 

Anvende retskilder. 

Tysk B Tysklands nyere hi-
storie – 1945, Ber-
linmuren, DDR, 
Tysklands Genfore-
ning 
 

Tysklands nyere hi-
storie – 1945, Ber-
linmuren, DDR, 
Tysklands Genfore-
ning 

Wirtschaft II - økonomisk 
ordforråd, mundtlig 
sprogfærdighed 
 

Wirtschaft II - økono-
misk ordforråd, 
mundtlig sprogfærdig-
hed 
 

Eksamensfor-
beredelse 
 

redegøre på tysk for kulturelle, samfunds-

mæssige og erhvervsmæssige forhold i tysk-
sprogede lande med hovedvægten på Tysk-
land efter 1945  
– anvende en grundlæggende viden om kultu-

relle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige for-

hold i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive 

og ikke-fiktive tysksprogede tekster 

IT B       

Erhvervscase  Metodeovervejelser 
Økonomiske kompe-

tencer 

Case: Hansens flø-

deis 

Case: Cykelpartner 
Case: Brøchner Ho-

tels 

DM-Case 
Eksamensforberedelse 

   

IØ B Velfærd , den offentlige sek-

tor og finanspolitik. SO5 – 

PBL om ulighed og vækst 

SO5 – PBL om Ulighed og 

vækst.  

Valuta og EU 

Valuta og EU  

Økonomiske politik 

Globalisering  

Eksamensprojekt  
Eksamens-

projekt 
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Mundtlige og skrift-

lige kompetencer 

      

Arbejdsformer       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

 

Fra folkeskoleelev til gymnasieelev 

År Klasseudvikling Studiemetoder Arbejdsformer Mulige Produktformer  

3. år  -  -   


