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Nyt fra Fagkonsulenten 
Godt nytår. Årets byder på en række spændende nyskabelser. Vi har følgende på paletten: 

 

 De første officielle nye eksaminer efter nye bekendtgørelser på HHX – på c-niveau 

 Opstart af erhvervsjura B for første gang. 

 Erhvervsjura B og C bliver en del af SOP  

 

Vi skal derfor hjælpe hinanden med at finde vores ben i dette. Kom meget gerne med indspark, ideer og 

spørgsmål så vi kan få lavet materiale og tænkt tanker der gør det lettere for alle. 

FIP kursus erhvervsjura 

Arbejdet med faget 
November måned bød på årets FIP kursus i erhvervsjura. Her blev talt en del om, hvordan man kan arbejde 

divergent med juridiske problemstillinger. Man kunne f.eks. lade eleverne arbejde med et af følgende  

- Hvilke forsikringer har du/I derhjemme? 

- Lav pjece/oplæg om hvilke forsikringer en alm. familie har brug for? Eller hvilke forsikringer man 

har brug for, når man flytter hjemmefra 

- Black Friday i forhold til markedsføringsloven 

Se evt. det oplæg der blev udarbejdet under FIP kurset, hvor der er endnu mere inspiration til hvilke 

forskellige emner/områder man kan arbejde med i forhold til faget erhvervsjura. Dokumentet finder du på 

Emu´en under navnet ”FIP delingsdokument…” 

Adgang til Karnov eller andet 
På FIP kurset blev emnet omkring adgang til afgørelser herunder Karnov endnu engang vendt. Der er stor 

variation i forhold til, hvilken adgang de forskellige skoler har rundt om i landet. Og det er selv sagt heller 

ikke en helt ubetydelig udskrivning, såfremt man vælger at få adgang til UfR – dette kan være en udfordring 

især for mindre skoler.  

Derfor kom snakken op, hvorvidt man evt. kunne finde en anden løsning – nemlig indarbejdelse af en 

kommenteret lovgivning i Erhvervsjurabogen på Systime. Dette er der forespurgt på. Desværre fandtes 

dette ikke umiddelbart relevant. Men forespørgslen har dog afstedkommet, at der fremover vil blive 

arbejdet på, at der i slutningen af hvert kapitel i erhvervsjurabogen vil blive lavet en liste over relevant 

lovgivning til det enkelte kapitel.  

Et andet argument for ikke at inddrage en kommenteret lovgivning vil være, at hvis dette gøres, så vil dette 

alt andet lige gøre erhvervsjurabogen dyrere for os som brugere. Samt at arbejdet med en kommenteret 

lovgivning måske kan gøre mere skade end gavn i forhold til vores studerende. Det er trods alt ikke 

hverdagskost på Gymnasiet at læse den slags 

Så et lille skridt i den rigtige retning, og så må vi se hvordan tingene fungerer fremadrettet.  
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Eksamensopgaven niv B til sommer 

Det problemidentificerende og problembehandlende forløb inkl. synopsis 

(Eksamensprojekt) og eksamen. 
Som afslutning på undervisningsforløbet for Erhvervsjura B skal eleverne arbejde med et afsluttende 

problemidentificerende og problembehandlende forløb med fokus på udfordringer i forbindelse med 

virksomhedens etablering, drift og/eller ophør. Forløbet afsluttes med udarbejdelse af en individuel 

synopsis, hvor eleven strukturerer særlige juridiske problemfelter, der ønskes diskuteret til den mundtlige 

eksamen. Synopsen fungerer som en del af eksaminationsgrundlaget og må maks. udgøre 3 sider med 

dertilhørende 10 siders bilag. Det er ikke tilladt at rette og/eller kommentere på synopserne, dog må 

synopserne indgå i bedømmelsen ved standpunktskarakteren. Eksamen på Erhvervsjura B er todelt. Den 

ene del består af eksaminandens præsentation af en selvvalgt problemstilling fra synopsen, suppleret med 

uddybende spørgsmål fra eksaminator. Den anden del indledes med eksaminandens præsentation af det 

ukendte tekstmateriale og former sig herefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med 

udgangspunkt i prøvematerialet. Det er vigtigt at bemærke, at eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem 

de to dele. Både forberedelsestiden og eksaminationstiden er ca. 30 min. pr. eksaminand, altså samlet set 

ca. 60 min. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation, og 

bedømmelsen beror på en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål. 

 

Sparring blandt kollegaer 
Facebook 

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

for kollegial sparring. Her er en af dem… 

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

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

i øjeblikket er vi 48 medlemmer og der er bestemt plads til flere.  

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. 

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  

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 

 

 

Godt Nytår 


