Undervisningsbeskrivelse
Termin

Efterår 2018 - Forår 2019.

Institution

Favrskov Gymnasium

Uddannelse

STX

Fag og niveau

Erhvervsøkonomi C

Lærer

Merete Hellerup Toft (TO)

Hold

3g eøC valghold

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1

Innovation og iværksætteri

6 blokke

Titel 2

Strategi

8 blokke

Titel 3

Regnskab og nøgletal

8 blokke

Titel 4

Markedsføring

8 blokke

Titel 5

Ledelse og motivation

4 blokke

Titel 6

Organisation

4 blokke

Side 1 af 7

Titel 1

Innovation og iværksætteri

Indhold

Materialer:
Sofie Kærn Heding, Marie Louise Telling Jepsen: ”Luk virksomheden
op”, Columbus 2012: side 21-22 midt, side 24-41.
Onenote Klassenotesbog: Innovation og iværksætteri
Iværksættertest fra startvækst.dk (iværksættertest - type)
https://ivaerksaetter-persontest.virk.dk/test/0/2
Cases:
- ”Mobilpit”, TV2 springet:
http://www.emu.dk/modul/mobilpit-smart-ide-til-mobilen
- Oles gård:
https://www.youtube.com/watch?v=L3ZWp5H2jh8
- Bycykler i Århus:
https://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE10697410/nye-bycykler-klar-til-brug-onsdag/
Idéudvikling hvor eleverne udvikler egne forretningscases
Deltagelse i FBI (Favrskovs Bedste Iværksætter: https://www.favrskoverhverv.dk/event/fbi-2018-2/).

Omfang

6 blokke a 95 min.

Særlige fokuspunkter

Fokus på det faglige mål, at eleverne skal kunne redegøre for problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed. Desuden trænes eleven i at:
- forholde sig reflekterende til virksomhedens etablering og
udvikling og redegøre for problemstillinger med etablering af
en virksomhed.
- overskue problematikken i det at starte egen virksomhed og
at kunne analysere styrker og svagheder ved nye virksomheder.

Væsentligste
arbejdsformer

Pararbejde og gruppearbejde
Klasseundervisning, CL

Side 2 af 7

Titel 2

Strategi

Indhold

Materialer:
Sofie Kærn Heding, Marie Louise Telling Jepsen: ”Luk virksomheden op”,
Columbus 2012: side 45-51 øverst, s. 55 midt - 68.
OneNote klassenotesbog: Strategi

Cases:
- Brancheanalyse af Danske supermarkeder
Bilag A: Kiwi lukker - nu vejrer tre supermarkedsbosser nye discountvinde, www.dr.dk/nyheder/penge/ 26.05.2017
- Rema1000 i forbindelse med analyse og diskussion af strategi.
”Stucked in the middle”.
Bilag B: Pressemeddelelse 7. marts 2017, REMA 1000, Morten
Laasholdt.
Bilag C: Skærmbillede af REMA 1000 hjemmeside: (2017-17-5. kl
15.15)
- Food Union i forbindelse med integrationsformer
- Carlsberg i forbindelse med BCG-matrix og PLC-kurven
”Store fejlskud fra Carlsberg i innovationsindsats” Børsen 07.01.13
Omfang

8 blokke a 95 min

Særlige fokuspunkter

Fokus på det faglige mål, at eleverne skal kunne anvende viden om virksomhedens branche- og markedsforhold til at diskutere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder. Desuden trænes eleven i at:
- forstå og anvende begrebet Strategi.
- anvende viden om branche- og markedsforhold til at diskutere og
vurdere virksomhedens strategiske muligheder.
- finde (IT-baseret), analysere og diskutere eksisterende virksomheders strategiske plan.

Væsentligste
Gruppearbejde, læreroplæg og elevpræsentationer.
arbejdsformer

Side 3 af 7

Titel 3

Regnskab og nøgletal

Indhold

Materialer:
Sofie Kærn Heding, Marie Louise Telling Jepsen: ”Luk virksomheden
op”, Columbus 2017: side 141-146, 148-163 (midt), 166-170 (midt).
OneNote klassenotesbog: Regnskab
Opstilling af regnskaber og opstilling og beregning på afskrivningsmodeller.
Cases:
- Analyse af regnskaber fra hhv. Carlsberg og Royal Unibrew
2016-2018
- Sports Group Denmark A/S
Bilag A: Tøjmand skaber succesfirma: Fra 0 til 22 mio. kr. på
bundlinjen på fire år, Børsen 17.04.2017 (uddrag)
Bilag B: Nye markeder skal fordoble Sports Group Denmarks toplinje til 500 mio. kr., Børsen 17.04. 2017 (uddrag)
Bilag C: Resultatopgørelse samt hoved- og nøgletal fra Sports
Group Denmarks regnskab (årsrapport 2016)
- Analyse af regnskab fra Lego, Børsen 28.02.2019 (Niels B. sender Lego tilbage på vækst i hårdt marked).

Omfang

8 blokke a 95 min

Særlige fokuspunkter

Fokus på det faglige mål, at eleverne skal kunne anvende viden om
virksomhedens økonomiske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens målopfyldelse. Desuden trænes eleven i at
- kunne opstille simpelt regnskab ud fra simple data.
- kunne forholde sig kritisk til virksomheders regnskab.
- søge information og nøgletal på internettet

Væsentligste
arbejdsformer

Gruppearbejde, klasseundervisning

Side 4 af 7

Titel 4

Markedsføring

Indhold

Materiale:
Sofie Kærn Heding, Marie Louise Telling Jepsen: ”Luk virksomheden
op”, Columbus 2012: side 76-104 øverst.
OneNote klassenotesbog: Marketing
Cases:
- Elgiganten i forbindelse med B2B vs. B2C
- Undersøgelse af Carlsbergs produktlinje og produktmix
- Cocio i forbindelse med Branding
https://www.youtube.com/watch?v=oJOKs86z-5w
- Nemfisk i forbindelse med ATL
- JBS i forbindelse med BTL
- Nespresso i forbindelse med prisstrategier.
- Joe and the Juice i forbindelse med de 7 P’er.
- The Mallows ved Emma Bülow
Bilag A: Lillesøsteren til lakridskongen Bülow på vej med verdens bedste marchmallows. www.bobedre.dk . 28.10.2016. Uddrag
Bilag B: Produktoversigt fra hjemmesiden www.themallows.dk
Bilag C: Nu vil Bülow lave skumfiduser. www.metroexpress.dk
24.10.2016. Uddrag
Bilag D: Billeder fra The Mallows’ Facebookside
Børsen 15.12.2017 (”Jeg var den rigeste tiårige i Svaneke”)

Omfang

8 blokke à 95 min.

Særlige fokuspunkter

Fokus på det faglige mål, at eleverne skal kunne anvende viden om en
virksomheds afsætningsmæssige forhold til at diskutere og vurdere
virksomhedens parameterfastsættelse.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde, elevpræsentationer og fremlæggelser i butikkerne.

Side 5 af 7

Titel 5

Ledelse og motivation

Indhold

Materiale:
Sofie Kærn Heding, Marie Louise Telling Jepsen: ”Luk virksomheden op”,
Columbus 2012: s. 186-193midt, s. 195midt (fra og med afsnit 7.5) -198,
s. 215 - 219 midt (Maslows behovsteori), s.224øverst – 225nederst
(SMART-metoden).
OneNote klassenotesbog: Ledelse + Organisation
Cases:
- Kurt Lewins ledelsesformer: https://www.youtube.com/watch?v=yCdlDdEXzAU
- Billions i forbindelse med Blake og Moutons ledelsesgitter Billions
- Bobby Axelrod, Billions - Lovely Moments, part 1, Billions - "Pretend
we're having an argument"
- Artikel ”Motivation skabes gennem styrende og støttende ledelse”:
http://ledelse.borsen.dk/artikel/1/359197/motivation_skabes_gennem_styrende_og_stoettende_ledelse.html
- Rowe Furniture Company http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel6/65-organisationsstrukturens-fordele-og-ulemper/

Omfang

4 blokke á 95 min.

Særlige fokuspunkter

Fokus på de faglige mål, at eleverne skal kunne
- anvende viden om en virksomheds organisatoriske forhold til at
diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder
- redegøre for virksomhedens samspil med omverdenen.
Desuden trænes eleven i at:
- analysere og diskutere ledelsesstile og motivationsfaktorer.
- søge information og selvstændigt indsamle materiale til undervisningen.

Væsentligste
Klasseundervisning, gruppearbejde.
arbejdsformer

Side 6 af 7

Titel 6

Organisation

Indhold

Materiale:
Sofie Kærn Heding, Marie Louise Telling Jepsen: ”Luk virksomheden op”,
Columbus 2012: s. 161, s. 163midt-178nederst, s. 180 midt -183
OneNote klassenotesbog: Organisation
Cases:
- Joe and the Juice i forbindelse med organisationsstrukturer
- Analyse af udfordringer samt omstruktureringer (Greiners model)
i Rowe Furniture Company http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-6/65-organisationsstrukturens-fordele-og-ulemper/

Omfang

4 blokke á 95 min.

Særlige fokuspunkter

Fokus på de faglige mål, at eleverne skal kunne
- anvende viden om en virksomheds organisatoriske forhold til at
diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder
- redegøre for virksomhedens samspil med omverdenen.
Desuden trænes eleven i at:
- analysere og diskutere omgivelsernes påvirkning på en organisation optimale organisationsstruktur.

Væsentligste
Klasseundervisning, gruppearbejde.
arbejdsformer

Side 7 af 7

