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Årsmøde i Erhvervsretslæreforeningen 
Så er datoen for årsmødet i erhvervsretslæreforeningen meldt ud. Det bliver den 20. og den 21. september. 

Det hele kommer til at finde sted på Hotel Kryb i Ly i Fredericia. Et rigtigt indbydende sted lader det til at 

være. Så det kan kun blive hyggeligt.  

Det skal bemærkes at deltagelsen i år er blevet billigere. Så det er da et godt udgangspunkt for at deltage, 

hvis man ikke har haft muligheden tidligere. Det er absolut et par givtige dage med masser af sparring, 

vidensdeling og kompetenceudvikling i forhold til udvalgte emner.  

Prisen for begge dage er kr. 2.900,-. 

HUSK deltagelse kræver medlemskab af foreningen – men det koster kun 250,- kr.  

Hvis du vil vide mere om årsmødet, så kig enten på emuen, hvor hele invitationen findes.  

Eller i den mail, som du forhåbentlig har modtaget. Hvis dette ikke er tilfældet, så tag kontakt til Mads V. 

Hegelund - mvh@uv.khs.dk.  

mailto:mvh@uv.khs.dk
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Eksamen i Erhvervsret C – lidt endnu 
Sommerperioden er lig med den eksamensperiode – en fantastisk tid med masser af arbejde og skønne 

stunder ved det grønne bord med vores kollegaer fra nær og fjern.  

Det faktum at vi alle har nok at se til i forbindelse med eksamensperiode gør, at der her skal henstilles til, at 

man får kontaktet censor og sendt eksamensopgaver rettidigt – dvs. omkring en uge (og gerne mere) før 

afholdelse af eksamen. Dette ikke kun for at være formelt rettidigt ude, men også for at begge parter har en 

chance for at få læst opgaver igennem og få fjernet evt. små misforståelser fra opgaveteksten. Når man sidder 

og arbejder med store mængder opgaver, så kan det næsten ikke undgås at der sniger sig småfejl ind. Lad os 

ved fælles hjælp og for elevernes skyld, sørge for at være rettidigt så alle får en rigtig god oplevelse med 

eksamen. 

Prøveformer, jvf bekendtgørelsen 
Prøveform a)  

Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale og et antal spørgsmål. Prøvematerialet sendes til 

censor forud for prøvens afholdelse. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 

minutters forberedelsestid. Eksaminationen former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. 

Et prøvemateriale må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold. Hele prøvematerialet skal 

dække de faglige mål bredt.  

Prøveform b)  

Mundtlig prøve på grundlag af dels et af eksaminanden selvvalgt emne fra undervisningen og dels et ukendt 

tekst materiale med et antal spørgsmål. Prøvematerialet sendes til censor forud for prø- vens afholdelse. 

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. 

Eksaminationen er todelt. Den ene del består af eksaminandens præsentation af et selvvalgt emne fra 

undervisningen suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del tager udgangspunkt i det 

ukendte tekst materiale og former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. 

Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele. Et prøvemateriale må højst anvendes ved tre 

eksaminationer på samme hold. Hele prøvematerialet skal dække de faglige mål bredt”. 

Eksempel eksamensopgave 

Erstatningsret 

Jørgen og Anna er gift og har 2 børn; Erik og Emma. Erik er 8 år, og Emma er 5 år. Familien har også en hund 

Bamse, der er 10 mdr. og ret vild. En dag, da Jørgen var ude at gå med Bamse, får den vristet sig ud af 

hundesnoren og stikker af. Den løber ind i en cyklist Hanne, der vælter og kommer slemt til skade. Hanne 

brækker sin højre arm og sit højre ben. Cyklen samt Hannes nyindkøbte læderjakke til kr. 5.000 bliver ødelagt. 

Hanne, der er en rigtig god håndspiller, spiller på kontrakt for Viborg. Hun skulle have deltaget i finalen om 

danmarksmesterskabet samme aften. Det kunne hun ikke, så hun mistede sin bonus på kr. 3.500. 

Erik på 8 år kommer senere samme dag i fuld fart på sin cykel ned ad vejen og rammer fru Hansen, der falder 

og får hjernerystelse. 
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Anna havde i weekenden været på udsalg og købt en trampolin til børnene, så de kunne muntre sig med den 

ude i haven. Jørgen satte den korrekt op. Da Emma skulle prøve den faldt den sammen ned over hende. 

Emma fik hjernerystelse og brækkede sin venstre arm. Bruddet var kompliceret, og hun blev 20% invalid. Det 

viste sig, at trampolinen havde fejl i stålrørene, så de knækkede ved brug. 

Hanne kræver erstatning fra Jørgen vedrørende Bamse. Jørgen mente ikke, han kunne gøre for, at Bamse 

stak af. 

Fru Hansen kræver erstatning af Erik. Jørgen og Anne mener ikke, Erik skal betale erstatning. Han er kun 8 år. 

Anna og Jørgen kræver erstatning for Emmas skader af Haveland, hvor trampolinen var købt. De nægter at 

betale. 

1. Forklar, hvornår en person kan blive erstatningsansvarlig. 

2. Hvilke skader kan der kræves erstatning for? 

3. Vurder ud fra juridisk metode om, Jørgen, Erik og Haveland er erstatningsansvarlige – argumenter 

for svaret. 

Ny bog fra Systime 

 

I forbindelse med gymnasiereformen ændrede erhvervsret navn til erhvervsjura og blev samtidig udvidet fra 
C-niveau til C- og B-niveau. 

Holdet bag udgivelsen – Anne Lind Glerup, Ulla Rosenkjær og Karen Willemann – er ved at lægge sidste hånd 
på en ny, “reformeret” udgivelse, nemlig Erhvervsjura C & B – juraens grundregler. 
Vi pusler stadig med rentegninger og andet godt, men du har allerede nu mulighed for at orientere dig i det 
nye materiale. 

Noget af det nye i f.h.t. Erhvervsret C er sondringen mellem C- og B-niveau, som er tydeligt markeret i 
indholdsfortegnelsen. 
C-niveau er helt klar til skolestart 2018, mens B-niveau først vil være helt færdigt primo 2019. De næsten 
færdige kapitler til B-niveau er dog tilgængelige fra august. 

Hvis man skal smugkigge i udgivelsen, anbefaler forfatterne kapitel 22. Fysiske personers hæftelse da, dette 
kapitel er omskrevet pga. de nye regler på ægteskabsområdet. 

 

 

https://erhvervsjura.systime.dk/index.php?id=176
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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 umiddelbart efter sommerferien, 

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 1. august 2018. Så vi kan få et nyhedsbrev ud umiddelbart efter skoleopstart. 

 

 

 

 

 

  

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. 
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5) Afslutningsvis trykkes på gem 

6) Der afsendes en bekræftelsesmail, hvor du skal følge de anvisninger der er i mail. 

7) VELKOMMEN TIL – du modtager nu nyhedsbrev fra Fagkonsulenten 

 

 


