UNDERVISNINGSBESKRIVELSE
Klasse: hhxR2f18
Fag: Virksomhedsøkonomi Niveau B

Den følgende undervisningsbeskrivelse er opdelt i tre dele.
De tre dele er oprettet ud fra de tre holdbetegnelser de har haft i perioden
1. hhxR1r17g (Grundforløbet)
2. hhxR1f17
3. hhxR2f18

Undervisningsbeskrivelse
Termin

Juni 117

Institution

Viden Djurs

Uddannelse

hhx

Fag og niveau

Virksomhedsøkonomi B

Lærer

Benny Juel Pedersen (bjp)

Hold

hhxR1r17g

Forløbsoversigt (2)
Forløb 1

VØ B Opstart af virksomhed

Forløb 2

VØ B Virksomhedstyper, Ejerformer, Virksomhedens økonomi, Virksomhedens
indtjening.

Side 1 af 3

Forløb 1: VØ B Opstart af virksomhed
Forløb 1

VØ B Opstart af virksomhed

Indhold

Anvendt litteratur fordelt på kernestof og supplerende stof
Virksomhedsøkonomi
Forfattere: Henrik Frølich, Jeanette Hassing, Peder Vinther
Emdal Hay, Marianne Poulsen, Gitte Størup
Forlag: Systime
ISBN: 9788761686855
Kap. 1 Opstart af virksomhed
Iværksættertesten (https://ivaerksaetter-persontest.virk.dk/test/)
Jonathan Løw om iværksætteri og gode
ideer (https://youtu.be/b0AN1EDXNEY)
Løvens hule, DR1, 27. oktober 2015 (http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011510272045)
VID-Online
forløb (Tilladt adgang ved eksamen)
VØ 01: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=3066

Omfang

10 lektioner / 7.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
identificere, formulere og løse afgrænsede problemer, der knytter sig
til en virksomheds økonomiske forhold
fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold
Kernestof:
Virksomheden og dens økonomi: opstart af virksomhed

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning
Gruppearbejde
Individuelt arbejde

Side 2 af 3

Forløb 2: VØ B Virksomhedstyper, Ejerformer, Virksomhedens økonomi,
Virksomhedens indtjening.
Forløb 2

VØ B Virksomhedstyper, Ejerformer, Virksomhedens økonomi, Virksomhedens
indtjening.

Indhold

Anvendt litteratur fordelt på kernestof og supplerende stof
Virksomhedsøkonomi
Forfattere: Henrik Frølich, Jeanette Hassing, Peder Vinther
Emdal Hay, Marianne Poulsen, Gitte Størup
Forlag: Systime
ISBN: 9788761686855
Kap. 1 - 5
VID Online forløb (Tilladt adgang til eksamen)
VØ
02: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=3528
VØ 03: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=3575
VØ 04: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=3624
VØ 05: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=3656

Omfang

16 lektioner / 12 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi,
herunder demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
identificere, formulere og løse afgrænsede problemer, der knytter sig
til en virksomheds økonomiske forhold
udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem økonomiske forhold i en given og afgrænset kontekst og i samspil med andre fag
bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende
økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes troværdighed
fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold
Kernestof:
Virksomheden og dens økonomi: virksomhed i vækst

Væsentligste
arbejdsformer

Side 3 af 3

Undervisningsbeskrivelse
Termin

Juni 118

Institution

Viden Djurs

Uddannelse

hhx

Fag og niveau

Virksomhedsøkonomi B

Lærer

Benny Juel Pedersen (bjp)

Hold

hhxR1f17

Forløbsoversigt (2)
Forløb 1

VØ B Forretningsplan og forretningsmodel, Virksomhedens interessenter,
Virksomheden i vækst

Forløb 2

VØ B Årsregnskabet og økonomiske analyser

Side 1 af 4

Forløb 1: VØ B Forretningsplan og forretningsmodel, Virksomhedens
interessenter, Virksomheden i vækst
Forløb 1

VØ B Forretningsplan og forretningsmodel, Virksomhedens interessenter,
Virksomheden i vækst

Indhold

Anvendt litteratur fordelt på kernestof og supplerende stof
Virksomhedsøkonomi
Forfattere: Henrik Frølich, Jeanette Hassing, Peder Vinther
Emdal Hay, Marianne Poulsen, Gitte Størup
Forlag: Systime
ISBN: 9788761686855
Kap. 6 - 8
Disruption og BitCoins (https://youtu.be/38_yMLm_kz4)
VID Online forløb (Tilladt adgang til eksamen)
VØ06: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=3697
VØ07: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=3819
VØ08: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=3866

Omfang

20 lektioner / 15 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi,
herunder demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem økonomiske forhold i en given og afgrænset kontekst og i samspil med andre fag
bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende
økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes troværdighed
fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold
Kernestof:
Virksomheden og dens økonomi: opstart af virksomhed
Virksomheden og dens økonomi: virksomhed i vækst

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning
Gruppearbejde
Individuelt arbejde
Walk and talk

Side 2 af 4

Forløb 2: VØ B Årsregnskabet og økonomiske analyser
Forløb 2

VØ B Årsregnskabet og økonomiske analyser

Indhold

Anvendt litteratur fordelt på kernestof og supplerende stof
Virksomhedsøkonomi
Forfattere: Henrik Frølich, Jeanette Hassing, Peder Vinther
Emdal Hay, Marianne Poulsen, Gitte Størup
Forlag: Systime
ISBN: 9788761686855
Kap. 9 - 16
Årsrapport Plantorama A/S
Årsrapport BMS A/S
Årsrapport Tivoli A/S
VID Online forløb (Tilladt adgang til eksamen)
VØ09: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=4011
VØ10: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=4081
VØ11: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=4136
VØ12-16: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=4228

Omfang

52 lektioner / 39 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi,
herunder demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
identificere, formulere og løse afgrænsede problemer, der knytter sig
til en virksomheds økonomiske forhold
anvende virksomhedsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger
udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem økonomiske forhold i en given og afgrænset kontekst og i samspil med andre fag
bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende
økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes troværdighed
fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold
anvende relevante matematiske redskaber og digitale redskaber
Kernestof:
Rapportering: udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Virksomhedsanalyse: analyse af virksomhedens økonomiske udvikling på
baggrund af årsrapporter og andet eksternt materiale på dansk og engelsk

Side 3 af 4

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning
Gruppearbejde
Individuelt arbejde
Videooptagelser

Side 4 af 4

Undervisningsbeskrivelse
Termin

Juni 119

Institution

Viden Djurs

Uddannelse

hhx

Fag og niveau

Virksomhedsøkonomi B

Lærer

Benny Juel Pedersen (bjp)

Hold

hhxR2f18

Forløbsoversigt (3)
Forløb 1

VØ B Årsregnskabet og økonomiske analyser

Forløb 2

VØ B Corporate Social Responsibility

Forløb 3

VØ B Strategi

Side 1 af 5

Forløb 1: VØ B Årsregnskabet og økonomiske analyser
Forløb 1

VØ B Årsregnskabet og økonomiske analyser

Indhold

Anvendt litteratur fordelt på kernestof og supplerende stof
Virksomhedsøkonomi
Forfattere: Henrik Frølich, Jeanette Hassing, Peder Vinther
Emdal Hay, Marianne Poulsen, Gitte Størup
Forlag: Systime
ISBN: 9788761686855
Kap. 9 - 16
Årsrapport Plantorama A/S
Årsrapport BMS A/S
Årsrapport Tivoli A/S
VID Online forløb (Tilladt adgang til eksamen)
VØ09: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=4011
VØ10: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=4081
VØ11: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=4136
VØ12-16: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=4228

Noter:
Læs kap. 15.1 - 15.3
Omfang

12 lektioner / 9 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi,
herunder demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
identificere, formulere og løse afgrænsede problemer, der knytter sig
til en virksomheds økonomiske forhold
anvende virksomhedsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger
udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem økonomiske forhold i en given og afgrænset kontekst og i samspil med andre fag
bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende
økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes troværdighed
fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold
anvende relevante matematiske redskaber og digitale redskaber
Kernestof:
Rapportering: udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Virksomhedsanalyse: analyse af virksomhedens økonomiske udvikling på
baggrund af årsrapporter og andet eksternt materiale på dansk og engelsk

Side 2 af 5

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning
Gruppearbejde
Individuelt arbejde
Videooptagelser

Side 3 af 5

Forløb 2: VØ B Corporate Social Responsibility
Forløb 2

VØ B Corporate Social Responsibility

Indhold

Anvendt litteratur fordelt på kernestof og supplerende stof
Virksomhedsøkonomi
Forfattere: Henrik Frølich, Jeanette Hassing, Peder Vinther
Emdal Hay, Marianne Poulsen, Gitte Størup
Forlag: Systime
ISBN: 9788761686855
Kap. 17 - 18
VID Online forløb (Tilladt adgang til eksamen)VØ17-18: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=4951
Supplerende stof:
Eksempel - Rana Plaza
Eksempel - LEGO/Shell 1
Eksempel - LEGO/Shell 2
Novo Nordisk 2015
NOVO Nordisk - Vinder af CSR prisen 2017

Omfang

22 lektioner / 16.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi,
herunder demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
anvende virksomhedsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger
udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem økonomiske forhold i en given og afgrænset kontekst og i samspil med andre fag
fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold
Kernestof:
Rapportering: CSR rapportering
Virksomhedsanalyse: analyse af virksomhedens CSR indsats

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning
Gruppearbejde

Side 4 af 5

Forløb 3: VØ B Strategi
Forløb 3

VØ B Strategi

Indhold

Anvendt litteratur fordelt på kernestof og supplerende stof
Virksomhedsøkonomi
Forfattere: Henrik Frølich, Jeanette Hassing, Peder Vinther
Emdal Hay, Marianne Poulsen, Gitte Størup
Forlag: Systime
ISBN: 9788761686855
Kap. 19 - 23
VID Online forløb (Tilladt adgang til eksamen)VØ19-23: https://online.videndjurs.dk/course/view.php?id=5156

Omfang

42 lektioner / 31.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi,
herunder demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
anvende virksomhedsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger
udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem økonomiske forhold i en given og afgrænset kontekst og i samspil med andre fag
bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende
økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes troværdighed
fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold
Kernestof:
Virksomheden og dens økonomi: opstart af virksomhed
Virksomheden og dens økonomi: virksomhed i vækst
Rapportering: udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Virksomhedsanalyse: analyse af virksomhedens økonomiske udvikling på
baggrund af årsrapporter og andet eksternt materiale på dansk og engelsk
Virksomhedsanalyse: strategisk analyse af værdiskabelse, konkurrence
og vækst samt udvikling af virksomhedens forretning

Væsentligste
arbejdsformer

Gruppearbejde
Klasseundervisning
Individuelle opgaver

Side 5 af 5

