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Undervisningsbeskrivelse

Termin Juni 122

Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

Uddannelse vaf

Fag og niveau Finansiering C

Lærer Helle Hansen (heh)

Hold 213finC

Forløbsoversigt (4)

Forløb 1 Pengeinstitutter og deres produkter

Forløb 2 Centralbanker - Nationalbanken

Forløb 3 Bolig og boligfinansiering

Forløb 4 Aktier og fondsbørsen
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Forløb 1: Pengeinstitutter og deres produkter

Forløb 1 Pengeinstitutter og deres produkter

Indhold Kernestof:
Finansiering C-B kapitel 1-2
Pengeinstitutter og deres prod-
ukter

Supplerende stof:
DR, Magasinet Penge: Spar på bankskifte
Dive-
rse artikler bl.a. Næsten 10 år efter finanskrisen: Sidste bank tilbag-
ebetaler statslån https://finans.dk/finans2/ECE10715125/naesten-10-aar-
-efter-finanskrisen-sidste-bank-tilbagebetaler-statslaan/?ctxref=ext

Besøg Sydbank

Supplerende stof:
PBL - Podcast Finanssektoren skal slippe slanterne til Arne
02 Indlåns- og udlånsprodukter
02 Beregning af ÅOP - skabelon
02 Danske bankkunder er kritiske (e866687c)
02 Forbrugerrådet - Sådan skifter du bank
PBL - Sidste bank har tilbagebetalt statslån
01 Pengeinstitutternes hovedopgave

Omfang 12 lektioner / 9 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende simple finansielle modeller
indsamle, bearbejde og præsentere informationer om finansielle forh-
old og vurdere informationernes troværdighed og relevans
fortolke og formidle informationer om finansielle forhold bredt og i
samspil med andre fag

Kernestof:
Pengeinstitutionerne og deres produkter: pengeinstitutionernes hovedop-
gaver, analyse af indlåns- og udlånsprodukter

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseoplæg
Gruppearbejde
PBL forløb: Tidlig pension (gruppefremlæggelser)
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Forløb 2: Centralbanker - Nationalbanken

Forløb 2 Centralbanker - Nationalbanken

Indhold Pengepolitik (Finansiering, Systime kap 3)
Nationalbanken og dens hove-
dopgaver (Systime kap 4)
- Pengepolitiske renter
- Valutainvention
Int-
ernationalt penge- og valutasamarbejde (Systime kap 5)
- ECB
- FED

Su-
pplerende stof:
DR.dk Indefra med Anders Agger - på besøg i Nationalba-
nken
Dokumentar DR: Mændene der plyndrede Europa
Besøg ved Sydbank

Supplerende stof:
Mændende der plyndrede Europa - opfølgning MandagMorgen
Sydbank besøg
Pengepolitik - Nationalbanken
Evergrande skylder 1
04 Hvorfor har vi lave renter ifølge Nationalbanken
Hvad sker der når tre firmaer ejer verden
03 Spil begreber vedr
04 Nationalbanken
DESTR som foretrukken kort dansk referencerente
Nationalbanken ønsker indgreb på boligmarkedet - regeringen vil ikke
Nationalbankens guldreserve
05 Internationalt penge og valutasamarbejde

Omfang 18 lektioner / 13.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds kapitalans-
kaffelse og finansielle investeringer, herunder demonstrere viden og
kundskaber om fagets identitet og metoder
identificere, formulere og løse afgrænsede problemer, der knytter sig
til en virksomheds kapitalanskaffelse og finansielle investeringer
anvende simple finansielle modeller
ræsonnere med anvendelse af fagets teori
indsamle, bearbejde og præsentere informationer om finansielle forh-
old og vurdere informationernes troværdighed og relevans
fortolke og formidle informationer om finansielle forhold bredt og i
samspil med andre fag
anvende simple matematiske og digitale redskaber

Kernestof:
Finansielle markeder: pengemarkedet, obligationsmarkedet, aktiemarked-
et
Centralbankerne: centralbankernes hovedopgaver på pengemarkedet og val-
utamarkedet, internationalt penge- og valutasamarbejde

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseoplæg
Gruppearbejde
Besøg ved Sydbank
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Forløb 3: Bolig og boligfinansiering

Forløb 3 Bolig og boligfinansiering

Indhold Obligationer (Finansiering C-B, Systime kap 7)

Realkredit (Finansier-
ing C-B, Systime kap 8)

Supplerende stof:
Besøg i Skjern Bank
Vejen
hjem - brætspil

PBL opgave vedr. boligkøb og -finansiering

Supplerende stof:
Nykredits renteprognose
08 Realkredit
08 Låneafregning rentetilpasning
08 Opgave realkreditobligationer og lån
08 Links vedr boligkøb og realkreditlån
Statens finansiering af corona udgifter (Dansk Industri)
07 Obligationer
07 Serie annuitet stående lån
SOP eksempler med finansiering
08 Låneafregning fast rente
Statens finansiering af corona udgifter (Nationalbanken)
08 PBL boligmarkedet

Omfang 22 lektioner / 16.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds kapitalans-
kaffelse og finansielle investeringer, herunder demonstrere viden og
kundskaber om fagets identitet og metoder
identificere, formulere og løse afgrænsede problemer, der knytter sig
til en virksomheds kapitalanskaffelse og finansielle investeringer
anvende simple finansielle modeller
ræsonnere med anvendelse af fagets teori
indsamle, bearbejde og præsentere informationer om finansielle forh-
old og vurdere informationernes troværdighed og relevans
fortolke og formidle informationer om finansielle forhold bredt og i
samspil med andre fag
anvende simple matematiske og digitale redskaber

Kernestof:
Finansielle markeder: pengemarkedet, obligationsmarkedet, aktiemarked-
et
Realkreditinstitutionerne og deres produkter: realkreditinstitutionerne
hovedopgaver, analyse af realkreditprodukter

Væsentligste
arbejdsformer

Oplæg
Gruppeopgaver
PBL opgave vedr. boligkøb og -finansiering



Side 5 af 5

Forløb 4: Aktier og fondsbørsen

Forløb 4 Aktier og fondsbørsen

Indhold Aktier (Finansiering C-B, Systime kap 9, 10,11 og 12)
PBL forløb: Akti-
eportefølje

Supplerende stof:
Aktiedysten.dk

Supplerende stof:
10 DanCan Aktier for 30 millioner er solgt i cannabis-firma (e7f-
e05b4)
10 DanCann Pharma opgave
10 DanCann Pharma freder aktiebeholdning
11 PBL Aktieportefølje
11 Børsrelaterede nøgletal
11 Her er fire konkrete råd til beskyttelse mod kursuro - Ukraine

Omfang 36 lektioner / 27 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
identificere, formulere og løse afgrænsede problemer, der knytter sig
til en virksomheds kapitalanskaffelse og finansielle investeringer
anvende simple finansielle modeller
indsamle, bearbejde og præsentere informationer om finansielle forh-
old og vurdere informationernes troværdighed og relevans
fortolke og formidle informationer om finansielle forhold bredt og i
samspil med andre fag

Kernestof:
Finansielle markeder: pengemarkedet, obligationsmarkedet, aktiemarked-
et
Fondsbørser og deres produkter: fondsbørsernes hovedopgaver, analyse
af investeringer i aktier og obligationer

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseoplæg
Gruppearbejde
PBL-opgave Aktieportefølje


