
Studieplan EO3, skoleåret 2021/2022 

Praktisk planlægning EUX Business, UCH 
Tidspunkter Uge 33:   

Oplæg til EO1 og kort introduktion til EO2, EO3 samt EOP 
Uge 35: 
Virksomhedsbesøg 
Tre hele skrivedage 
Uge 37: 
Tilbagemelding og evaluering på EO1 
Uge 38:   
Oplæg til EO2 samt kort introduktion 
Uge 40: 
EO2: Tre arbejdsdage til projektopgaven + en dag med fremlæggelser. 
 
Uge 45-1:  
Projektforløb EO3 
Fredag den 12.11. 
Oplæg til EO3 + Oplæg om Cocio v brandmanager Tine Knudsen 
Herefter gruppedannelse på tværs af de to klasser. 
Torsdag den 18.11. 
Blokdag – fokus på markedsanalysen. 
Mandag til onsdag, den 1.12. - 3.12.  
Skrivedage 
Mandag den 6.12. kl. 8:00  
Aflevering af skriftlig rapport 
Mandag den 3.1.22* 
Skriftlig og mundtlig tilbagemelding til hver enkelt gruppe – Evalueringen 
går på såvel rapport som hvad der skal fokuseres på ved fremlæggelsen. 
Onsdag den 5.1.22* 
Blokdag: Forberedelse af mundtlig præsentation 
Torsdag-fredag den 6.1.-7.1.22*  
Mundtlige fremlæggelser (ca. 12 min. pr. elev inkl. tilbagemelding)  

Fag og faglige mål i de 
indgående fag 

Afsætning B 
Eleverne arbejder med følgende faglige mål: 

• afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds 
afsætning nationalt, og derigennem demonstrere viden og 
kundskaber om fagets identitet og metoder  

• identificere, formulere og løse afgrænsede udfordringer 
vedrørende afsætning, der knytter sig til en virksomheds fortsatte 
vækst  

• anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes 
forudsætninger  

• udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at 
kunne forklare sammenhængen mellem en række relevante 
afsætningsmæssige forhold i en given afgrænset kontekst  

• indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en 
virksomheds nationale markedsforhold samt vurdere 
informationernes troværdighed  



• fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i 
samspil med andre fag  

• udvælge og anvende relevante digitale og matematiske 
kompetencer i arbejdet med afsætning 

Engelsk B 

• demonstrere sprogfærdighed i skrift og tale 

• orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og 
dokumentere brugen af forskellige informationskilder  

• evt. foretage en kulturanalyse af et givent lands marked 

• perspektivere tekster erhvervsmæssigt, kulturelt, 
samfundsmæssigt og historisk 

• behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
 

Introduktioner Uge 33:   
Introduktion til hele Erhvervsområdet  
Fredag den 12.11:  
Grundig introduktion til EO3-forløbet og opgaven 

Aktiviteter overordnet Progression 
EO1: Introducerende opgave til rapportskrivning med det formål at blive 
fortrolig med den klassiske rapports elementer. På baggrund af 
virksomhedsbesøg vælger den enkelte elev en tværfaglig 
opgaveformuering ud fra et begrænset antal. 
Produkt: Rapport á 4-5 sider  
Arbejdsform: Individuelt arbejde.  
Præsentation af produkt: Skriftlig aflevering. 
 
EO2: Bunden opgave i afsætning, Informatik, dansk, virksomhedsøkonomi 
og innovation 
Produkt: Hjemmeside. Kommunikation. Ejerformer og budget samt en 
segmentering og målgruppebeskrivelse. 
Arbejdsform: Gruppearbejde.  
Præsentation af produkt: Mundtlig fremlæggelse/pitch i grupper.  Samspil 
med virksomheder 
Virksomhedsbesøg i uge 35. Der skal i opgaven perspektiveres til disse 
virksomheder, deres forretningsmodel og vedligeholdelse af hjemmeside. 
 
EO3: Selvstændig problemformulering inden for et afgrænset område. 
Produkt: Grupperapport  
Arbejdsform: Gruppearbejde, individuelt arbejde 
Præsentation af produkt: Gruppevis fremlæggelse på baggrund af 
rapport* 
 
EOP: selvvalgt virksomhed med tilhørende problemformulering, hvor 
metoder og teori fra to fag kommer i spil. 
 
Samspil med virksomheder 



Besøg på/fra virksomhederne: Matas (Nørreport), Kvickly, Helm, Politiet, 
Holstebro Kommune, Freja, Cocio, Retten i Holstebro, SKAT, Westpack, 
Actona 
 

Produkt, eleverne skal lave Skriftlig rapport 
Afsætning B: Fieldresearch inkl. hele tilrettelæggelsen af analysen 
Engelsk B: Reklameanalyse, kommunikationsanalyse og evt. kulturanalyse 

Evalueringsformer Rapport: Skriftlig, formativ feedback i skema (uden karakter) samt 
mundtlig evaluering med vægt på hvad der skal arbejdes med frem mod 
fremlæggelsen 
Præsentation: Mundtlig, formativ feedback fra vejlederne. 
Feedback er både overordnet for hele gruppen og individuel. 

 


