
Studieplan EOP, skoleåret 2021/2022 

Praktisk planlægning EUX Business, UCH 
Tidspunkter Projektforløb EO1: 

Uge 33:   
Oplæg til EO1 og kort introduktion til EO2, EO3 samt EOP 
Uge 35: 
Virksomhedsbesøg 
Tre hele skrivedage 
Uge 37: 
Tilbagemelding og evaluering 
 
Projektforløb EO2: 
Uge 38:   
Oplæg til EO2 samt kort introduktion til forløbet 
Uge 40: 
Tre arbejdsdage til projektopgaven + en dag med fremlæggelser. 
 
Projektforløb EO3 
Uge 45-1:  
Uge 45 
Oplæg til EO3 og Præsentation af Cocio og problemstillinger v/ Tine 
Knudsen  
Herefter gruppedannelse på tværs af de to klasser. 
Torsdag den 18.11. 
Blokdag. Fokus på markedsanalysen for Cocio. 
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. 
Online 
Onsdag den 5.1. 
Blokdag: Forberedelse af mundtlig præsentation 
Online 
Torsdag-fredag den 6.1.-7.1.22  
Mundtlige fremlæggelser i grupper (Ca. 12 min. pr. elev inkl. 
tilbagemelding) 
 
Projektforløb EOP: 
Torsdag den 6.1. 2022 
Oplæg og introduktion til EOP 
Online 
Onsdag 3.2. 2022 
Bindende valg af fag og virksomhed (Blanket 1) 
 
 



Onsdag, den 15.3. 2022 
Aflevering af problemstilling og problemformulering inkl. 1-2 sider med 
metode og litteraturliste (Blanket 2) 
Torsdag den 30.3. 2022 
EOP-blokdag. Udlevering af opgaveformuleringer kl. 8:00. 
Tirsdag og onsdag uge 14 
EOP-blokdage. 
Tirsdag og onsdag uge 16 
EOP-blokdage. 
21.4.-27.4.2022 kl. 14:00 
EOP-skrivedage. 
Torsdag den 29.4. 2022 kl. 14:00 
EOP-rapport afleveres som PDF på Teams. 
Eksamenstermin maj-juni 2022 
Rapporter læses og bedømmes af lærer og censor. Eleven fremlægger sin 
EOP ved en mundtlig eksamen. 
  

Fag og faglige mål i de 
indgående fag 

Fag: 
Afsætning B 
Engelsk B 
Samfundsfag B 
Virksomhedsøkonomi B 
Dansk A 
Informatik B 
Innovation C 
Organisation C 
 
I erhvervsområdeprojektet fordyber eleven sig i et selvvalgt område, som 
belyses praktisk, teoretisk og empirisk ved hjælp af to af elevens fag (se 
ovenfor), hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau og mindst et være 
et merkantilt fag. 
 
Projektets problemstilling bygger på de to fag og behøver ikke at have lige 
stor vægt i forhold til de to indgående fag, men forskellen må ikke 
overskride en fordeling på 75%-25%. Et fag, der indgår i en elevs 
erhvervsområdeprojekt, indgår på det højeste niveau, eleven har eller har 
haft faget.  
 

Introduktioner Uge 33, 38, 45:   
Introduktion til hele Erhvervsområdet, samt EO1, EO2, EO3 
Mandag den 6.1.2022: 
Introduktion til EOP 

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 først og fremmest afsætning og IT, men også dansk 
og virksomhedsøkonomi og evt. innovation. 
Produkt: Hjemmeside, ejerformer og budget samt en segmentering og 
målgruppebeskrivelse. 
Arbejdsform: Gruppearbejde.  
Præsentation af produkt: Mundtlig fremlæggelse i grupper. 
 
EO3: Selvstændig problemformulering inden for et afgrænset område. 
Produkt: Grupperapport  
Arbejdsform: Gruppearbejde, individuelt arbejde 
Præsentation af produkt: Gruppevis fremlæggelse på baggrund af rapport. 
EOP: Alle ovennævnte elementer bindes sammen. 
Selvstændig flerfaglig problemformulering, som vejlederne laver til en 
individuel flerfaglig opgaveformulering. 
Produkt: Individuel rapport (12-17 sider uden produkt og 10-12 sider inkl. 
produkt). Evt. produkt som fx hjemmeside eller andet præsenteres til 
eksamen, men skal fremgå af rapporten. 
Arbejdsform: individuelt arbejde med tilknyttet vejledning 
Præsentation af produkt: Individuel mundtlig eksamen på baggrund af 
rapport og evt. produkt. 
   
Samspil med virksomheder 
Besøg på/fra virksomhederne: Matas (Nørreport), Kvickly, Helm, Politiet, 
Holstebro Kommune, Freja, Cocio, Retten i Holstebro, SKAT, Westpack, 
Actona.  
Ifm. EOP vælger eleverne individuelle problemstillinger i individuelle 
virksomheder. 
 

Produkt, eleverne skal lave Skriftlig rapport 
Omfang 12-17 normalsider á 2400 anslag – inkl. evt. produkt 
Mundtlig eksamination 
30 minutter (inkl. votering) præsentation af de vigtigste modeller/metoder 
og konklusioner i rapporten. 

Evalueringsformer Der gives én samlet karakter efter 12-skalaen for rapport og mundtlig 
præsentation. 

 


