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Nyt fra Fagkonsulenten 
Velkommen tilbage til et travlt år på jurafronten. En lang række af landets handelsgymnasier rykker det nye 

erhvervsjura til 2. år for at få plads til B-niveauet i 3.g. Det har nogle konsekvenser i form af at der ikke 

kommer så mange til pædagogikum i dette skoleår og at en række lærere har spurgt om man må bruge det 

nye fagbilag til erhvervsjura til erhvervsret i 3G-klasserne på gammel ordning. 

Det må man gerne. Mit standardsvar lyder som følger: 

”Som udgangspunkt følger man de læreplaner der er gældende på det tidspunkt eleverne blev optaget. Det 

betyder at dine elever følger erhvervsret C-læreplanen. Du kan –efter aftale med din rektor/leder og eleverne 

– vælge at bruge erhvervsjura C-læreplanen, men det pålægger dig en særlig informationsopgave så alle 

relevante incl. en evt. censor bliver gjort opmærksom på valget, da det ikke er ”normalen”. 

Vi har netop afsluttet årets fagdidaktiske kursus i erhvervsjura. Der var ikke så mange deltagere – dette år er 

der nok mange der er ude og undervise. 
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Der skal arbejdes med eksamen på B-niveau med henblik på arbejde på næste års årsmøde i foreningen, 

fagdidaktisk kursus og FIP. Hvis man er interesseret i at deltage i dette arbejde så send en mail til Louise 

Holmgaard Bomholtz (lhb@aah.dk)  fra Ålborg handelsgymnasium, med cc til mig. (cltim1@stukuvm.dk) 

Mvh 

  

Claus Faber Timm 

Fagkonsulent erhvervsjura 

Årsmødet i erhvervsretslæreforeningen 
Årsmødet løb af stablen torsdag og fredag den 20. og 21. september. Dagene blev brugt på spændende oplæg 
samt masser af sparring mellem de ca. 40 deltagere.  
 
De faglige indslag på erhvervsretslæreforeningens to kursusdage havde følgende overskrifter: 

- Individualisering i formueretlige sammenhænge (PHD-studerende SDU – Anna Holst Fryd) 
o Oplæg omkring indholdet af Anna Holst Fryd´s arbejde med reglerne omkring 

individualisering – bl.a. blev vi gjort opmærksomme på at der i visse situationer kan 
betingelserne for netop individualisering ikke være fastlagt og i andre situationer vil reglerne 
herom ikke være ens for alle retsområder. Med andre ord kom vi med dette oplæg lidt mere 
rundt i individualiseringens juridiske afkroge 

- Forbrugerret (to fuldmægtige fra forbrugerklagenævnet – Kenneth Valentin Johansen og Steffen 
Clement Damgaard) 

o Under dette oplæg blev vi introduceret til forskellige forbrugerretlige sager, som der blev 
diskuteret godt og grundig. Det var aktuelle sager, som vi sagtens vil kunne inddrage i vores 
daglige undervisning.  

- Patent- og varemærkestyrelsen (Kirsten Kjær Skott) 
o Vi fik et indblik i arbejdet indenfor Patent- og varemærkestyrelsens arbejde, hvor lang tid 

tager det at søge patenter, hvad er sagsgangen osv.  
 
Alt i alt nogle oplæg som vi i større eller mindre sammenhænge vil kunne inddrage fuldt og helt eller i 
brudstykker i vores daglige undervisning 
 
Den nyvalgte bestyrelse er følgende:  

Konstituering af bestyrelsen: 

Formand: Mads Vester Hegelund    mvh@khs.dk 

Kasserer: Jørn Kruse Jensen      Jkje@zbc.dk 

Kursusleder: Anne Lind Gleerup   ag@videndjus.dk 

Bestyrelsesmedlem: Thomas Koldig Thko@aabc.dk                     

Bestyrelsesmedlem: Louise H. Bomholtz lhb@ah.dk 

mailto:lhb@aah.dk
mailto:cltim1@stukuvm.dk
mailto:mvh@khs.dk
mailto:Jkje@zbc.dk
mailto:ag@videndjus.dk
mailto:Thko@aabc.dk
mailto:lhb@ah.dk
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Generalforsamling i erhvervsretslæreforeningen 

Også igen i år skulle vi selvfølgelig igennem den obligatoriske generalforsamling. En mulighed for medlemmer 

af foreningen til at få indblik i foreningens arbejde, og ikke mindst at blive hørt i forhold til input til 

foreningens arbejde.  

Der blev på generalforsamlingen talt om, hvordan vi som undervisere faktisk honoreres for at deltage i faglig 

udvikling og dermed større eller mindre kompetenceløft i forhold til vores daglige undervisning. Sættes der 

reelt tid af til kurser rundt om på skolerne? Bruger vi meget eller lidt af vores ”private” tid på bl.a. 

forberedelse.  

Der blev talt om at der givetvis bør være en navneforandring af foreningen i nær fremtid – således at 

foreningen fremover skal have inddraget ordet erhvervsjura i stedet for erhvervsret. Dermed bliver 

foreningens navn også langt mere strømlinet til den nye gymnasiereform, som efterhånden er godt i gang 

rundt omkring på skolerne. 

FIP kursus erhvervsjura 
Der er FIP i erhvervsjura på Nyborg gymnasium den 15. november 2018. Temaerne vil være digital 

dannelse, de nye fagbilag – muligheder og udfordringer – herunder eksamensspørgsmål og bedømmelse. 

SÅ SÆT KRYDS I KALENDEREN den 15. november 2018 

Sparring blandt kollegaer 
Facebook 

I forbindelse med de to dages kursus (årsmødet) blev der tillige gjort opmærksom på forskellige muligheder 

for kollegial sparring.  

Der findes på facebook en gruppe for erhvervsret/jura undervisere, hvor vi deler stort og småt og har god 

mulighed for at sørge hinanden til råds. Gruppen hedder: erhvervsjuridisk forum for undervisere (efu). Lige 

i øjeblikket er vi 44 medlemmer og der er bestemt plads til flere.  

Dropbox 

Efter sidste års årsmøde i september var der en del snak om, hvorvidt der kunne være interesse for en 

fælles dropbox til deling af undervisningsmateriale, eksamensopgaver osv. Dette blev tillige nævnt igen i år 

på de to dages årsmøde. Derfor vil vi gerne opfordre til, at såfremt man ønsker at være en del af en sådan 

fælles dropbox, så tag kontakt til Henrik Brandt på mail: hbra@eucnord.dk 

Husk 
Nyhedsbrev via www.emu.dk 

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

mailto:hbra@eucnord.dk
http://www.emu.dk/
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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. november 2018. 

 

 

 

Nyhedsbrev Emu 
1) Gå ind på www.emu.dk 

 

 

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

mailto:pha@esaars.dk)
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3) Tryk på linket her  

 

4) Nedenstående side kommer frem 
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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. 

7) VELKOMMEN TIL – du modtager nu nyhedsbrev fra Fagkonsulenten 
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