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Undervisningsbeskrivelse

Termin Juni 121

Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

Uddannelse 5746

Fag og niveau Erhvervscase -

Lærere Gitte Høy Nielsen (gn)
Helle Hansen (heh)

Hold hhx2a20-1

Forløbsoversigt (4)

Forløb 1 Erhvervscase Normal

Forløb 2 Erhvervscase Sportmaster

Forløb 3 Erhvervscase Hansens Flødeis

Forløb 4 Lagkagehuset (Prøveeksamen)
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Forløb 1: Erhvervscase Normal

Forløb 1 Erhvervscase Normal

Indhold Erhvervscase, Systime 2021, Ibog, Jeanette Hassing m.fl.

Introdukti-
on til Erhvervscase
Virksomhedskarakteristik
Gennemgang af centrale be-
greber herunder forretningsmodeller

Grupperolletests + fælles visuali-
sering af resultatet (klassens kompetencer), gruppedannelser

Hvord-
an arbejder man effektivt i teams via kreative processer?
Der arbejd-
es med opgaver til kreative processer med udgangspunkt i Normal (tag
billeder af processen)

Økonomiske kompetencer
Opstart på udarbejdelse
af ”synopsis-light” sideløbende

Styrede kreative processer

Argument-
ation for konsekvenser udfra analyser samt valg af løsningsforslag.

F-
remlæggelser

Supplerende stof:
Et uddrag af Frederiks PP om Videnskabsteori, metode og undersøgelser
til SOP (StudieOmrådeProjekt på 3
Metodeovervejelser notat
Metodeovervejelser eksempler
Eksempel på en synops (Brøchner Hotels)
Sammenhæng mellem KSF, SWOT OG UDFORDRINGER
Normal - KSF
Normal EC 2a1
2 Forretningsmodel og KSF
1 Introduktion Erhvervscase

Noter:
Læs i erhvervscasebogen afsnit om udfordringer: https://erhvervscase.s-
ystime.dk/?id=p153
Vi gennemgår første afsnit i Erhvervscase-bogen fra Systime At arbejde
med cases. Skim følgende afsnit: Introduktion til EC, Casemetoden samt
Det casebaserede projektarbejde https://erhvervscase.systime.dk/?-
id=p129

Omfang 20 lektioner / 15 timer
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Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne
og eksterne forhold
identificere en virksomheds kritiske succesfaktorer ud fra en analyse
af virksomhedens forretningsmodel
argumentere for en virksomheds centrale udfordringer ud fra interne
og eksterne analyser
udvikle løsninger på en virksomheds udfordringer ud fra en kreativ pro-
ces
argumentere fagligt for udvalgte løsninger og deres konsekvenser
formidle viden med anvendelse af faglige ræsonnementer
anvende it og medier til informationssøgning, samarbejde, produktion
og formidling
forholde sig kritisk til egne arbejdsprocesser og resultater

Væsentligste
arbejdsformer

Gruppearbejde
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Forløb 2: Erhvervscase Sportmaster

Forløb 2 Erhvervscase Sportmaster

Indhold Fokus på synopsis og løsningsforslag
Strategi

Supplerende stof:
Link Proff - Sportmaster
Link Sportskæde i stort milliontab
Strategi oversigt
Hold erhvervscase om Sportmaster 2a1
Link til Sportmaster-video
Eksempel på PP til fremlæggelse
Eksempel på PP lavet til DM i erhvervscase 2015
Eksempel på en synops (Brøchner Hotels)
Sammenhæng mellem KSF, SWOT OG UDFORDRINGER
Erhvervscase - tjekliste til EC - 2021
Introduktion Erhvervscase

Omfang 20 lektioner / 15 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne
og eksterne forhold
identificere en virksomheds kritiske succesfaktorer ud fra en analyse
af virksomhedens forretningsmodel
argumentere for en virksomheds centrale udfordringer ud fra interne
og eksterne analyser
udvikle løsninger på en virksomheds udfordringer ud fra en kreativ pro-
ces
argumentere fagligt for udvalgte løsninger og deres konsekvenser
formidle viden med anvendelse af faglige ræsonnementer
anvende it og medier til informationssøgning, samarbejde, produktion
og formidling
forholde sig kritisk til egne arbejdsprocesser og resultater

Væsentligste
arbejdsformer

Gruppearbejde
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Forløb 3: Erhvervscase Hansens Flødeis

Forløb 3 Erhvervscase Hansens Flødeis

Indhold Strategi
Synopsis
Fremlæggelser

Supplerende stof:
Udvalgte nøgletal skabelon
Erhvervscase - tjekliste til EC - 2021
Forløb Hansens Flødeis 2a1

Omfang 12 lektioner / 9 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne
og eksterne forhold
identificere en virksomheds kritiske succesfaktorer ud fra en analyse
af virksomhedens forretningsmodel
argumentere for en virksomheds centrale udfordringer ud fra interne
og eksterne analyser
udvikle løsninger på en virksomheds udfordringer ud fra en kreativ pro-
ces
argumentere fagligt for udvalgte løsninger og deres konsekvenser
formidle viden med anvendelse af faglige ræsonnementer
anvende it og medier til informationssøgning, samarbejde, produktion
og formidling
forholde sig kritisk til egne arbejdsprocesser og resultater

Væsentligste
arbejdsformer

Gruppearbejde
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Forløb 4: Lagkagehuset (Prøveeksamen)

Forløb 4 Lagkagehuset (Prøveeksamen)

Indhold Prøveeksamen
Strategi
Synopsis
Fremlæggelser

Virksomhedsøkonomi
- St-
rategiforløb
- Kort om betydning af stort/lille lager (ikke undervist
i logistisk effektivitet)

Supplerende stof:
Evaluering prøveeksamen EC
Rapport fra Euromonitor - Food_Beverages_and_Tobacco_in_Western_Europe

NNE_Regnskab_Lagkagehuset-A_S_rapport 2019
NNE_Regnskab_Lagkagehuset-A_S_rapport 2018
NNE_Regnskab_Lagkagehuset-A_S_rapport 2017
Skærmprint Bisnode
Forløb Lagkagehuset 2a1

Noter:
Læs afsnittet om erhvervscase i STUDIEMANUALEN - der er vigtig viden
om eksamen at hente her

Omfang 19 lektioner / 14.25 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne
og eksterne forhold
identificere en virksomheds kritiske succesfaktorer ud fra en analyse
af virksomhedens forretningsmodel
argumentere for en virksomheds centrale udfordringer ud fra interne
og eksterne analyser
udvikle løsninger på en virksomheds udfordringer ud fra en kreativ pro-
ces
argumentere fagligt for udvalgte løsninger og deres konsekvenser
formidle viden med anvendelse af faglige ræsonnementer
anvende it og medier til informationssøgning, samarbejde, produktion
og formidling
forholde sig kritisk til egne arbejdsprocesser og resultater

Væsentligste
arbejdsformer

Gruppearbejde


