
 

 

  Nyhedsbrev fra fagkonsulenten  
 Claus Faber Timm, erhvervsret  

 December 2017, nyhedsbrev nr. 2 
 

 Nyt fra fagkonsulenten:  
 

Indlæg fra Kursuslederen på fagdidaktik i erhvervsret/erhvervsjura: 
I det sidste nyhedsbrev blev der lovet en oversigt over de faglige indspark fra kursuslederen. Det får I her i 

meget kort form, og hvis det har vagt jeres interesse, så kan hele indholdet ses beskrevet i dokumentet:  

”Det fagdidaktiske modul i erhvervsret og erhvervsjura – kursuslederens bemærkninger” 

Men kort fortalt, så er budskabet fra Ulla, at trods det at det fagdidaktisk kursus i år var udvidet fra 1 til 3 

dage, så blev det stadig et kursus med fuld fart over feltet. Der var nok at gøre, idet kurset skulle rumme både 

erhvervsret C samt erhvervsjura C og B. Dette begrundes med hensynet til de kandidater som i øjeblikket er 

i fuld gang med pædagogikum og derfor stadig arbejder med faget erhvervsjura.  

De tre dage blev alle udfyldt med emner, som for alle er yderst nærværende og aktuelle – både som lære i 

den ”gamle” og den nye reform. Emner som faget historik, tradition og fagdidaktikken. Hvordan man kan 

gribe sin undervisning an, så den bliver nærværende, spændende og lærerig for eleverne både i det daglige 

ved at understøtte eleverne via differentiering, stilladsering og ikke mindst en god evaluering. Samt hvordan 

man vores fag kan være med til at tiltrække nye elever og ikke mindst hvordan vi som undervisere kan 

inddrage vores ”fjende nr. 1 – medierne” direkte i vores undervisning som et spændende tiltag, som de unge 

har en forforståelse for.  

Sidst men ikke mindst bør Ullas efterskrift citeres direkte herunder:  

” Som det fremgår af litteraturlisten er der i forbindelse med reformen udgivet en ny version af 
Gymnasiepædagogik, der kan være værdifuld, når man vil sætte sig ind i reformens indflydelse på 
alle gymnasiale uddannelser og den merkantile studentereksamen. Når det gælder erhvervsjura 
specifikt, barsler Kathrine Heilesen fra Niels Brock og jeg med et kapitel om fagdidaktik i erhvervsjura 
i bogen Fagdidaktik i de merkantile fag, som vi håber, at også erfarne undervisere kan have glæde 
af. Bogen beskæftiger sig i øvrigt med de merkantile fag, som erhvervsjura kan spille sammen med, 
og er derfor oplagt at studere som optakt til faglige samspil. Bogen udkommer til foråret, men visse 
dele er allerede tilgængelige på Systime.dk (se litteraturlisten).” 
 
Sidstnævnte er vi flere der er sikre på nok skal blive til god gavn i den daglige undervisning 
fremadrettet. 
 

Nyt fra systime ”erhvervsjura”: 
I forbindelse med navneskiftet fra Erhvervsret til Erhvervsjura er der udarbejdet nye fagbilag og vejledninger. 

Ud over det obligatoriske C-niveau er der nu også mulighed for at udbyde valgfaget Erhvervsjura 

B. Forfatterne er derfor i fuld gang med arbejdet med en ny lærebog, der kommer til at dække begge niveauer 

- selvfølgelig med en tydelig opdeling. Lige nu er de i gang med opdelingen og den faglige opdatering af alle 
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emner. Der er en del ny lovgivning, fx på ægtefælleområdet, ligesom der er ny retspraksis. I forbindelse med 

opdelingen af emnerne på C- og B-niveau er der også flere emner, der skal udvides og uddybes. Det arbejdes 

der også på. 

Som noget nyt, er der i fagbilagene bl.a. krav om projektforløb - på B-niveau et PLB-forløb, der danner 

grundlag for en del af den mundtlige eksamen. Det vil der komme forslag i iBogen. Mere om det og andre 

tiltag i forbindelse med de nye læreplaner i senere nyhedsbreve. 

 

Erfa-grupper: 
Det er endnu ikke lykkedes os at få gang arbejdet med en erfa-gruppe indenfor erhvervsret/erhvervsjura. 

Men der arbejdes fortsat på det. 

Skulle du have interesse i at deltage et kort opstartsmøde i starten af det nye år i Himmerland, så hører vi 

gerne fra dig. Du kan give lyd fra dig til Pia Hansen (pha@esaars.dk) 

 

Kryds i kalenderen: 
14. marts 2018: FIP kursus i erhvervsret afholdes 

Husk: 
Nyhedsbrev via www.emu.dk 

Er du endnu ikke tilmeldt, så klik her og se hvor nemt det er. 

 

Indlæg og bidrag 
Har du informationer af relevans for erhvervsretslærere og så send det til Pia Hansen (pha@esaars.dk). Så 

kommer det i næste nyhedsbrev. Næste nyhedsbrev forventes at være klar i starten af februar, så der er god 

tid til at gå i tænkeboks i forhold til, hvorvidt du har noget at bidrage med til nyhedsbrevet. Indlæg sendes 

senest den 23. januar 2018 

 

 

 

  
I ønskes alle en rigtig glædelig jul 

Samt et godt og lykkebringende nytår 

mailto:pha@esaars.dk
http://www.emu.dk/
mailto:pha@esaars.dk)
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Nyhedsbrev Emu 

1) Gå ind på www.emu.dk 

 

 

2) Nederst på siden kan du tilmelde dig nyhedsbrev fra Emu´en 

 

 

3) Tryk på linket her  
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4) Nedenstående side kommer frem 

 

 

 

Bemærk at de enkelte uddannelser kan ”åbnes” og dermed fremkommer valgmuligheder blandt de enkelte 

fag og områder under de enkelte uddannelser. 

5) Afslutningsvis trykkes på gem 

6) Der afsendes en bekræftelsesmail, hvor du skal følge de anvisninger der er i mail. 
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7) VELKOMMEN TIL – du modtager nu nyhedsbrev fra Emu´en 

 

 


