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Undervisningsbeskrivelse

Termin Juni 120

Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

Uddannelse 6638

Fag og niveau Virksomhedsøkonomi B

Lærer Jørgen Rasksen (jra)

Hold hhx2c19

Forløbsoversigt (6)

Forløb 1 Virksomheden og dens økonomi

Forløb 2 Rapportering

Forløb 3 Virksomhedsanalyse

Forløb 4 Regulering af markedskræfter

Forløb 5 Strategi

Forløb 6 Opsamling, PBL mv.
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Forløb 1: Virksomheden og dens økonomi

Forløb 1 Virksomheden og dens økonomi

Indhold Virksomhedsøkonomi - I-bog
Systime

Kap. 6 - 8

Noter:
Sørg for at have opg. 8.8, 8.14 og 8.15 klar - herefter afrunding af
kapitlet.
Vi mangler at rette (8.8), 8.14 og 8.15, samt 9.1, 9.2 og 9.3. Sørg
for at have læst/skimmet afsnit 9.1 - 9.5. Det er en god idé at afspil-
le videoerne i afsnittene.
Vi retter opg. 6.5 og 6.7. Læs afsnit 6.4 og 6.5 - forretningsplan.
Gruppefremlæggelse - PBL-forløb. I får 15 min til at forberede fremlæg-
gelse. Herefter opstart kap. 11.
Forbered opg. 9.16 - herefter afrunding af kap. 9 og opstart af kap.
10.
Vi arbejder med afsnit 11.3 - 11.8. Skim afsnittene.
Vi retter opg. 6.9 og arbejder videre med afsnit 6.4 og 6.5 - forretni-
ngsplan.
Læs/skim afsnit 10.3 og 10.4.
Vi afslutter gruppearbejde (opg. 10.7) - forbered hjemmefra, så i hurt-
igt kan blive færdige med opgaven. Herefter afslutning af kapitlet -
og intro til kap. 11 - Årsrapporten.
Sørg for at have skimmet/læst afsnit 9.4 og 9.5.
Forbered opg. 10.5.
Vi retter opg. 6.10 og 6.14. Herefter opstart af kap. 7 - Interessent-
er
Vi retter opg. 6.11- herefter arbejdes videre med afsnit 6.4 - 6.7.
Vi retter opg. 7.1, 7.2, 7.6 og 7.7. Herefter afslutter vi kapitlet.
Vi mangler at rette opg. 7.6, 7.7 og 8.1. Forbered gruppeopg. 8.3, så
i er klar til fremlæggelse efter 20 min. Herefter arbejdes videre med
kap. 8.

Omfang 40 lektioner / 30 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi,
herunder demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metod-
er
identificere, formulere og løse afgrænsede problemer, der knytter sig
til en virksomheds økonomiske forhold
anvende virksomhedsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsæ-
tninger

Kernestof:
Virksomheden og dens økonomi: opstart af virksomhed
Virksomheden og dens økonomi: virksomhed i vækst

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning
Elevarbejde
Gruppearbejde
Projektarbejde
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Forløb 2: Rapportering

Forløb 2 Rapportering

Indhold Virksomhedsøkonomi
I-bog

Systime

Kap. 9 - 11

Noter:
Vi retter opg. 11.13. Herefter arbejdes med afsnit 11.9-11.14.
Vi retter opg. 11.11 færdig. Herefter arbejdes med afsnit 11.9 - 11.14.
Dan jer et overblik over afsnittene.
Sørg for at have læst/skimmet indholdet i kap. 12.
Vi retter de sidste spm. i opg. 11.20 samt opg. 11.23. Herefter arbejd-
es med de sidste afsnit i kapitlet. Læs/skim afsnit 11.12-11.14.
Vi retter opg. 11.16 og 11.18.
Forbered opg. 11.16 hjemmefra.

Omfang 14 lektioner / 10.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Kernestof:
Rapportering: udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning
Elevarbejde
Gruppearbejde
Projektarbejde
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Forløb 3: Virksomhedsanalyse

Forløb 3 Virksomhedsanalyse

Indhold Virksomhedsøkonomi - I- bog
Systime

Kap. 12 - 16 virksomhedsanalyser
-
Kap. 17 og 18 CSR og analyse

Supplerende stof:
Formelsamling virksomhedsanalyse

Noter:
Vi afslutter kap. 15. Herefter opstart kap. 16 - Læs indledning samt
afsnit 16.1.
Opstart kap. 17 - CSR. Skim indledning samt afsnit 17.1.
Vi starter op på kap. 13 - analyse af rentabilitet. Opg. 13.1 rettet.

Sørg for at have forberedt opg. 13.3.
Vi mangler at rette opg. 5.10, samt prøve.
Husk - Aflevering af opg. 11.24, 11.32 og 11.34 senest kl. 12.00.
Vi retter opg. 13.4 spm. b. Læs afsnit 13.5 - 13.7.
Vi mangler at rette opg. 15.2 punkt b - e. Sørg for at have læst/skimm-
et kapitlet.
Sørg for at have læst resten af kap. 14.
Vi mangler at rette opg. 17.10 og 17.11. Herefter opsamling kap. 17
og opstart kap. 18.
Vi arbejder med afsnit 13.3-13.6. Læs/skim afsnittene. Vi retter opg.
13.10.
Vi retter opg. 17.1, 17.2 og 17.3.
Vi retter opg. 16.2, 16.3 og 16.5. Sørg for at have læst kapitlet.
Vi mangler at rette 13.14 spm. b og opg. 13.17. Herefter opstart af ka-
p. 14 - læs afsnit 1.41 og 14.2.
Vi skal arbejde med kap. 17 - CSR. Genopfrisk de vigtigste begreber
og modeller i afsnit 17.1 og indledning til 17.2.
Vi arbejder med afsnit 17.3 og 17.4 - læs/skim afsnittene hjemmefra.
Dagens aktuelle - Oscar!! Vi afrunder afsnit 17.2.2 - Verdensmålene
og arbejder videre med 17.3 - CSR-begrebet (primært fokus på Ashridg-
es model).

Omfang 52 lektioner / 39 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kun-
ne forklare sammenhængen mellem økonomiske forhold i en given og afgræ-
nset kontekst og i samspil med andre fag
bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende
økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes troværdigh-
ed
fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold
anvende relevante matematiske redskaber og digitale redskaber

Kernestof:
Rapportering: CSR rapportering
Virksomhedsanalyse: analyse af virksomhedens økonomiske udvikling på
baggrund af årsrapporter og andet eksternt materiale på dansk og eng-
elsk
Virksomhedsanalyse: analyse af virksomhedens CSR indsats
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Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning
Elevarbejde
Gruppearbejde
Projektarbejde
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Forløb 4: Regulering af markedskræfter

Forløb 4 Regulering af markedskræfter

Indhold Supplerende stof:
CSR
Bestseller vil opfinde sig ud af klimakrisen
Dilling har bæredygtighed tæt inde på kroppen
Regulering af markedskræfterne - beskrivelse af forløb
Outsourcing
Fremlæggelser - Regulering af markedskræfter
Bestseller går sammen med konkurrenter om genbrug af tøj
Jernstøberi går ind i verdensmålene

Omfang Ingen lektioner

Væsentligste
arbejdsformer
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Forløb 5: Strategi

Forløb 5 Strategi

Indhold Virksomhedsøkonomi i-bog
Systime

Kap. 19 - 23

Noter:
Læs artiklen til opg. 19.1 (brug Infomedia) Herefter afsluttes kap.
19 - og evt. opstart kap. 20.
Læs/skim resten af kap. 20. En del af emnerne skulle gerne være kendt
stof fra Afsætning og International Økonomi.
Sørg for at have skimmet kap. 20 - samt forberedt opg. 20.1.
Sørg for at have læst kap. 20 til og med afsnit 20.2 om Porters Five
Forces. Casen omkring Carletti er værd at fordybe sig i.
Opstart kap. 21 - Strategisk analyse af interne forhold. I skulle gerne
være rimelig bekendt med indholdet. Dan jer et overblik over modell-
er og det vigtigste indhold.
Opstart kap. 19 - Strategiens kendetegn. Skim kapitlet.
Vi afslutter kap. 21. Sørg for at have genopfrisket afsnit 21.5 - 21.7.
Herefter opstart af kap. 22 - Den strategiske plan. Skim afsnit 22.1
og 22.2.
Sørg for at have læst/skimmet resten af kapitel 22.
Vi retter opg. 21.1 og afslutter kapitlet.

Omfang 24 lektioner / 18 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
identificere, formulere og løse afgrænsede problemer, der knytter sig
til en virksomheds økonomiske forhold
anvende virksomhedsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsæ-
tninger
udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kun-
ne forklare sammenhængen mellem økonomiske forhold i en given og afgræ-
nset kontekst og i samspil med andre fag
fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold

Kernestof:
Virksomhedsanalyse: strategisk analyse af værdiskabelse, konkurrence
og vækst samt udvikling af virksomhedens forretning

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning
Elevarbejde
Gruppearbejde
Projektarbejde



Side 8 af 8

Forløb 6: Opsamling, PBL mv.

Forløb 6 Opsamling, PBL mv.

Omfang 8 lektioner / 6 timer

Væsentligste
arbejdsformer


