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FIP kursus Erhvervsjura 
Den 14. marts blev årets FIP kursus afholdt i erhvervsjura (ja vi kan jo lige så godt vende os til det nye navn). 

Dagen blev brugt til at tale om de nye begreber i bekendtgørelsen: digital dannelse, demokratisk dannelse 

samt det nye obligatorisk projekt, fagets inddragelse i SO-forløb. Tillige blev der vist flere eksempler på 

hvordan men kan arbejde med PBL-opgaver i erhvervsjura.  

På Emu´en får du derfor mulighed for at kigge i følgende dokumenter, som er oprettet til og under FIP dagen. 

 Idekatalog fra de tre workshops 

- Projektet på C-niveau 

- Fagets bidrag til SO-forløbene 

- Demokratisk forståelse, Almen dannelse og digital dannelse 

 Powerpoints fra FIP kurset, hvoraf flere af de centrale regler i bekendtgørelsen er fremhævet 

 PBL forløbseksempler fra FoU 

 

Nyt fra Bogforlaget DURA - ERHVERVSJURA C & B 
Forlagets nye lærebog “Grundbog i Erhvervsjura C” er i overensstemmelse med den nye læreplan 
og Undervisningsministeriets undervisningsvejledning m.v., ligesom de helt nye områder vedrørende 
ægtefællers formueforhold, demokratisk dannelse, digital dannelse m.v. alle er medtaget. Lærebogen 
er på 304 sider inkl. juridisk ordbog og består af 16 kapitler. 
 
Bogen er netop gået til slutkorrektur og vil være klar til udsendelse 15. maj 2018. Hvis du ønsker et 
frieksemplar, kan det bestilles på mail: bogforlagetdura@mail.dk 
 
Lærebogen dækker alene niveau C, mens niveau B dækkes af en e-bog. Prisen på bogen eksklusive 
moms vil være: 249,- kr. Hertil kommer en opgavesamling med mere end 120 opgaver, som koster 
kr. 65,- ved køb af klassesæt. 
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Bogen udkommer som sædvanligt som en fysisk trykt bog, men hertil kan også uden merpris fås en 
e-bog, som tillige har et lydspor/oplæsningsspor, således at den læsesvage elev kan få oplæst hele 
eller dele af bogen. Vi vælger fortsat at udgive en fysisk bog, fordi vi er af den opfattelse, at den 
evidensbaserede kritik, som blandt andet Jesper Balslev retter mod den digitale læring, er rigtig. Den 
interesserede læser henvises til Balslev bog, som udkom den 10. marts: ”Kritik af den digitale fornuft 
- i uddannelse”. Bogen følges op af forfatterens ph.d.-afhandling næste år. 
 

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 maj, 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. april 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Håber I alle har nydt 
nogle gode påskedage 

sammen med jeres kære og 
dermed har fået ladet 

batterierne op til endnu 
nogle måneder med 

Erhvervsjura 

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 

 

 




