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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Start august 2017 - afslut juni 2020. Eksamenstermin maj/juni 2020 

Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK-6270 Tønder 

http://www.toha.dk , e-mail: toha@toha.dk, tlf: +45 73 73 40 80 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Virksomhedsøkonomi A 

Lærer(e) Brian Morell Sloth 

Hold 2019bvøa31 

Klassen har et samarbejde med ECCO A/S og har lavet flere opgaver med 

ECCO som virksomhed. Klassen har besøgt ECCO ved flere lejligheder og har 

flere foredrag på skolen. Besøgene har været på HQ i Bredebro, camp i ECCO 

Tønder, Garveri i Dongen Holland, EMEA-afdeling i Amsterdam Holland og 

Distributionscenter Tønder 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Virksomheden og dens økonomi 

Titel 2 Virksomhedens rapportering 

Titel 3 Virksomhedsanalyse 

Titel 4 Optimering 

  

  

  

  

  

  

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
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Titel 1 

 Virksomheden og dens økonomi 
Indhold Opstart af virksomhed og virksomheden i vækst 

 

Nøgleord ved opstart af virksomhed: 

Den succesfulde startup-virksomhed (den gode ide, iværksætteren, produkter og 

kunder). 

Priskalkulation. 

Budgettering herunder etableringsbudgettet, resultatbudgettet og likviditetsbud-

gettet. 

Startup-virksomhedens ejerformer. 

Forretningsmodeller (Business Model Canvas). 

 

Nøgleord ved virksomheden i vækst 

Den succesfulde virksomhed (udvikling i toplinje, bundlinje, antal beskæfti-

gede). 

Virksomhedens mission, vision og værdier. 

Vækstvirksomhedens ejerformer. 

Virksomhedens interessenter beskrevet ved stakeholder/shareholder tankegan-

gen. 

 

Forlaget Systime Ibogen Virksomhedsøkonomi (læreplan 2017) 

Kapitel 1 Opstart af virksomhed 

Kapitel 2 Virksomhedstyper og ejerformen 

Kapitel 3 Virksomhedens økonomi 

Kapitel 4 Indtægter og omkostninger 

Kapitel 5 Virksomhedens indtjening 

Kapitel 6 Forretningsplan og forretningsmodel 

Kapitel 7 Virksomhedens interessenter 

Kapitel 8 Virksomheden i vækst 

Omfang Ca. 150 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Der anvendes deduktiv undervisningsmetode til indlæring af faglige begreber 

og metoder og en elevaktiverende arbejdsform ved den praktiske anvendelse af 

begreber og metoder i forbindelse med løsning af diverse problemstillinger. 

 

Med udgangspunkt i et problembaseret undervisningsprincip foretages der en 

progression fra klasserum (deduktiv undervisning) til træningsrum (induktiv un-

dervisning) 

Væsentligste 

arbejdsformer 

I tilrettelæggelsen af undervisningen er der lagt vægt på at eleverne i arbejdet 

udvikler både faglige og personlige kompetencer 

 

Følgende arbejdsformer finder anvendelse: 

 

• Forelæsning v/lærer 

• Gruppesamarbejde 

• Eksamenstræning (præsentation) 

• PBL-opgaver 
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Den løbende evaluering (formative) bygger på elevernes skriftlige arbejder og 

generelle deltagelse i undervisningen, herunder vurderes både arbejdsprocesser 

og produkter fra deres arbejdsportfolio. Evalueringerne finder sted som indivi-

duelle samtaler, dels som gruppesamtaler. 

 

Den summative evaluering har som formål at give en endelig vurdering af ele-

vens opnåelse af kompetencer, som er målet med undervisningen. Der vil lø-

bende blive foretaget evalueringer af den enkelte elev. (test af elevens stand-

punkt) 

 
  



 

Side 4 af 9 

Retur til forside 

Titel 2 

 Virksomhedens Rapportering 
Indhold Udarbejdelse og præsentation af årsrapporten og CSR-rapportering 

 

Nøgleord ved udarbejdelse og præsentation af årsrapporten: 

Virksomhedens registreringssystem, herunder kontoplanens opbygning. 

Opstilling af resultatopgørelse, balance og noter for en handels- og produktionsvirksom-

hed. 

Årsrapportens formål. 

Årsrapportens struktur og regnskabsklasser. 

Grundlæggende krav til årsrapporten. 

Årsrapportens enkelte elementer. 

Årsrapporten på engelsk. 

Koncernregnskabet. 

 

Nøgleord ved CSR-rapportering: 

Virksomhedens samfundsansvar. 

CSR-aktiviteter (Ashridges model) 

CSR rapporteringens formål (lovkrav og retningslinjer). 

Virksomhedens kommunikation af samfundsansvar 

 

 

Forlaget Systime Ibogen Virksomhedsøkonomi (læreplan 2017) 

Kapitel 9 Årsregnskabet og registreringssystemet 

Kapitel 10 Det samlede regnskabssystem 

Kapitel 11 Årsrapporten 

Kapitel 17 CSR 

 

hval.dk/mitCFU ”lyssky chokolade” og ”Chokoladens Mørke Side” 

Omfang 

 

Ca. 40 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Der anvendes deduktiv undervisningsmetode til indlæring af faglige begreber og meto-

der og en elevaktiverende arbejdsform ved den praktiske anvendelse af begreber og 

metoder i forbindelse med løsning af diverse problemstillinger. 

 

Med udgangspunkt i et problembaseret undervisningsprincip foretages der en progres-

sion fra klasserum (deduktiv undervisning) til træningsrum (induktiv undervisning) 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

I tilrettelæggelsen af undervisningen er der lagt vægt på at eleverne i arbejdet udvikler 

både faglige og personlige kompetencer 

 

Følgende arbejdsformer finder anvendelse: 

 

• Forelæsning v/lærere 

• Gruppesamarbejde/projektarbejde 

• Eksamenstræning (præsentation) 
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• PBL-opgaver 

 

It anvendes til problemløsning, informationssøgning og som praktisk redskab til fremstil-

ling af tabeller samt diagrammer. 

 

Eleverne skal arbejde med IT inden for forskellige områder: 

 

• Informationssøgning 

• Excel regneark (til opstilling af tabeller og diagrammer) 

• Word 

Retur til forside 
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Titel 3 

 Virksomhedsanalyse 
Indhold Analyse af virksomhedens økonomiske udvikling på baggrund af årsrapporter og 

andet eksternt materiale på dansk og engelsk. Analyse af virksomhedens CSR-ind-

sats. Strategisk analyse af værdiskabelse, konkurrence og vækst samt udvikling af 

virksomhedens forretning 

 

Nøgleord analyse af virksomhedens økonomiske udvikling på baggrund af årsrap-

porter og andet eksternt materiale på dansk og engelsk: 

Regnskabsanalysens formål og indhold. 

Analyse af rentabilitet (afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætnings-

hastighed, egenkapitalens forrentning, gældsrente og gearing). 

Analyse af indtjeningsevne (overskudsgrad, udvikling i omsætning-omkostningsfor-

holdet). 

Analyse af kapitaltilpasning (aktivernes omsætningshastighed). 

Analyse af soliditet og likviditet. 

Nøgletal på engelsk. 

Benchmarking med branchen. 

 

Nøgleord analyse af virksomhedens CSR-indsats. 

Nøgletal til analyse af CSR-indsats. 

Undersøgelse af virksomheders CSR-indsats. 

 

Nøgleord Strategisk analyse af værdiskabelse, konkurrence og vækst samt udvikling 

af virksomhedens forretning: 

Strategibegrebet 

strategiernes hovedformål 

strategityper, strategimodeller 

Analyse af værdikæde 

Vækststrategi 

konkurrencestrategi og konkurrencesituationen i branchen. 

Analyse af kritiske succesfaktorer. 

Analyse og udvikling af virksomhedens forretning med Business Model Canvas. 

 

Forlaget Systime Ibogen Virksomhedsøkonomi (læreplan 2017) 

Kapitel 12 Økonomiske analyser 

Kapitel 13 Analyse af rentabiliteten 

Kapitel 14 Analyse af indtjeningen 

Kapitel 15 Analyse af kapitaltilpasningsevnen 

Kapitel 16 Analyse af soliditet og likviditet 

Kapitel 18 CSR-rapportering og analyse 

Kapitel 19 Strategiens kendetegn 

Kapitel 20 Strategisk analyse af eksterne forhold 

Kapitel 21 Strategisk analyse af interne forhold 

Kapitel 22 Den strategiske plan 

Kapitel 23 Udvikling af forretningsmodel 
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Omfang 

 

Ca. 100 lektioner 

Særlige 

fokus-

punkter 

Der anvendes deduktiv undervisningsmetode til indlæring af faglige begreber og metoder 

og en elevaktiverende arbejdsform ved den praktiske anvendelse af begreber og metoder i 

forbindelse med løsning af diverse problemstillinger. 

 

Med udgangspunkt i et problembaseret undervisningsprincip foretages der en progression 

fra klasserum (deduktiv undervisning) til træningsrum (induktiv undervisning) 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

I tilrettelæggelsen af undervisningen er der lagt vægt på at eleverne i arbejdet udvikler både 

faglige og personlige kompetencer 

 

Følgende arbejdsformer finder anvendelse: 

 

• Forelæsning v/lærer 

• Gruppesamarbejde/projektarbejde 

• Eksamenstræning (præsentation) 

• PBL-opgaver 

 

It anvendes til problemløsning, informationssøgning og som praktisk redskab til fremstilling 

af tabeller samt diagrammer. 

 

Eleverne skal arbejde med IT inden for forskellige områder: 

 

• Informationssøgning 

• Excel regneark (til opstilling af tabeller og diagrammer) 

• Word 

Retur til forside 
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Titel 4 

 Optimering 
Indhold Forsyningskæde og logistik 

 

Nøgleord i forbindelse med forsyningskæde og logistik 

Optimering af forsyningskæde og værdikæde.  

Fra strategi til operationel effektivitet (Effectiveness) og produktivitet (Efficiency).  

Forsyningskæde og værdikæde (Make or buy).  

Logistisk effektivitet.  

Logistiske styringsprincipper (fordisme-lean-agility).  

Logistiske koncepter (push-pull).  

Optimering af den indgående logistik.  

Indkøbsstyring (single-multi sourcing, udvidet leverandørsamarbejde).  

Indkøbsstørrelse (Wilson).  

Optimering af produktion.  

Produktionsstyring (MRP, JIT, produktionsformer).  

Spildtyper (MUDA).  

Optimering af udgående logistik.  

Lagerstyring (lagerlokationer, lagerindretning).  

Lagersammensætning (ABC).  

Distributionsstyring (transportformer).  

Valg af transport (TDC).  

 

 

 

Forlaget Systime Ibogen Virksomhedsøkonomi (læreplan 2017) 

Kapitel 24 Logistik 

Kapitel 25 Logistiske koncepter og logistisk effektivitet 

Kapitel 26 Indgående logistik 

Kapitel 27 Produktion 

Kapitel 28 Udgående logistik 

Kapitel 29 Retur logistik og logistikanalyse 

VW-video https://www.youtube.com/watch?v=nd5WGLWNllA 

Formel 1 hjulskifte https://www.youtube.com/watch?v=RRy_73ivcms  

Toyota https://www.youtube.com/watch?v=P-bDlYWuptM  

Toyota kaizen https://www.youtube.com/watch?v=wot9DFzFRLU  

 

Optimering af virksomhedens aktivitet med og uden knap kapacitet  

Nøgleord: Aktivitetsoptimering. Prisfastsættelsesmetoder under forudsætning af ufuldkom-

men konkurrence og forskellige omkostningsforløb. Aktivitetsoptimering under hensyn til 

begrænsede ressourcer.  

 

Forlaget Systime Ibogen Virksomhedsøkonomi (læreplan 2017) 

Kapitel 30 Mere om omkostninger 

Kapitel 31 Aktivitetsoptimering 

Kapitel 32 Optimering af knappe resurser 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nd5WGLWNllA
https://www.youtube.com/watch?v=RRy_73ivcms
https://www.youtube.com/watch?v=P-bDlYWuptM
https://www.youtube.com/watch?v=wot9DFzFRLU
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Investering og finansiering 

Nøgleord i forbindelse med investering og finansiering Investeringsbegrebet og investerin-

gens elementer. 

Kapitalværdimetoden, intern rente og payback.  

Følsomhedsanalyser.  

Inddragelse af anden information.  

Finansieringsbegrebet. Finansiering af anlægsinvesteringer med fremmed eller egenkapital.  

Annuitetslånets og det stående låns løbetid, afdrag, rente og ydelse.  

Valg mellem alternative lån.  

 

Forlaget Systime Ibogen Virksomhedsøkonomi (læreplan 2017) 

Kapitel 33 Investering 

Kapitel 34 Finansiering 

Kapitel 35 Lån og rente 

 

Omfang 

 

Ca. 140 lektioner 

Særlige 

fokus-

punkter 

Der anvendes deduktiv undervisningsmetode til indlæring af faglige begreber og metoder 

og en elevaktiverende arbejdsform ved den praktiske anvendelse af begreber og metoder i 

forbindelse med løsning af diverse problemstillinger. 

 

Med udgangspunkt i et problembaseret undervisningsprincip foretages der en progression 

fra klasserum (deduktiv undervisning) til træningsrum (induktiv undervisning) 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

I tilrettelæggelsen af undervisningen er der lagt vægt på at eleverne i arbejdet udvikler både 

faglige og personlige kompetencer 

 

Følgende arbejdsformer finder anvendelse: 

 

• Forelæsning v/lærer 

• Gruppesamarbejde/projektarbejde 

• Eksamenstræning (præsentation) 

• PBL-opgaver 

• Virtuel undervisning via Teams (nødundervisning Corona) 

• Prøvetræning skriftlig og mundtlig  

 

It anvendes til problemløsning, informationssøgning og som praktisk redskab til fremstilling 

af tabeller samt diagrammer. 

 

Eleverne skal arbejde med IT inden for forskellige områder: 

 

• Informationssøgning 

• Excel regneark (til opstilling af tabeller og diagrammer) 

• Word 

Retur til forside 

 


