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Dagsorden kl. 11-13

• 11-12: Profilfagene: Virksomhedsøkonomi, afsætning og 
international økonomi

Hvordan arbejder disse fag med essensen af Hhx-uddannelsen?

v/fagkonsulenterne

• 12-13: Studieområdet og SOP (med PET)

Hvad skal der ske?

v/fagkonsulenterne og PET

Kl. 13: Afslutning, sandwich og tak for i dag

21. februar 20202



Afsætning 
efter reformen



Faglige mål – Afsætning A-niveau

2.1. Faglige mål 
Eleverne skal kunne:

– afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning – nationalt og globalt, og 
derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder 
– identificere, formulere og løse udfordringer vedrørende afsætning, der knytter sig til en 
virksomheds fortsatte vækst 
– anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger og 
egenskaber 
– udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement, herunder at kunne forklare sammenhængen 
mellem en række relevante afsætningsmæssige forhold i en given kontekst 
– indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds nationale og globale 
markedsforhold samt vurdere informationernes troværdighed og relevans i en given sammenhæng 
– fortolke og formidle informationer om afsætning inden for flere af fagets genrer, herunder i samspil 
med andre fag 
– udvælge og anvende relevante digitale og matematiske kompetencer i arbejdet med afsætning. 

Læreplan 2017 – Afsætning A

28. – 30. januar 20204



3.4 Samspil med andre fag

Afsætning er omfattet af det generelle krav om samspil mellem fagene såvel skriftligt 
som mundtligt. Dele af kernestof og supplerende stof skal vælges og behandles, så det 
bidrager til styrkelse af det faglige samspil mellem fagene og i studieretningen. I 
tilrettelæggelsen af undervisningen inddrages desuden elevernes viden, kundskaber og 
kompetencer fra andre fag, som eleverne hver især har, så de bidrager til 
perspektivering af emnerne og belysning af fagets almendannende sider. Afsætning 
indgår desuden i økonomisk grundforløb og studieområdet. Faget skal indgå i 
minimum et obligatorisk samspil med matematik. Faget indgår ligeledes i et 
obligatorisk samspil med virksomhedsøkonomi om faget erhvervscase. Der skal 
endvidere gennemføres et samarbejde med virksomhedsøkonomi omkring 
kernestoffet strategi.
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3.2 Arbejdsformer

• Det skriftlige arbejde planlægges, så der er progression og sammenhæng. 
Der arbejdes med progression i såvel form som indhold, omfang og fagets genrer, så 
udviklingen af elevernes studiekompetence understøttes. Det skriftlige arbejde skal 
understøtte opfyldelsen af de faglige mål, herunder evnen til systematisk at formidle 
faglige problemstillinger ved anvendelse af fagets metoder og teorier. Herved opnår 
eleven en gradvis sikkerhed i den faglige diskurs. Der skal endvidere arbejdes 
systematisk med betydningen af de taksonomiske niveauer og udfoldelsen af fagets 
kernestof ud fra fagets kompetencemål.
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Bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver
Afsætning A
• Tidligere bedømmelseskriterier udelades

• Det er de faglige mål som er udgangspunktet for bedømmelsen

• Notatgenren er stadig gældende 

• Elementer fra rapportgenren udelades (fx forside og indholdsfortegnelse)

• Opgaven har nu indbyggede benspænd (fx på antal anslag og mere fokuserede analyser)

• Helhedsbedømmelse –

• Der er ikke vægte på besvarelserne 

• Væsentligt at eleverne lever op til formalia og forstår benspænd samt taksonomien i spørgeordene

• Censor ser bort fra egne kæpheste – man er elevens advokat

• ”…medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres 
præstationer får en pålidelig bedømmelse.” 

(Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og 
voksenuddannelser)
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Vejledende opgave 2

Benspænd: Fx antal 
anslag og 2-3 
relevante 
omverdensfaktorer

Del budskabet om 
lærerens hæfte – på 
materialeplatformen
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3.2 Arbejdsformer

• Som grundlag for den mundtlige prøve arbejdes der med et forløb, som 
skal dække kernestofområderne bredt. Forløbets overordnede emne 
bestemmes af læreren. Forløbet placeres typisk i den afsluttende del af 
undervisningen. Eleverne skal hertil udarbejde et kort sammenfattende skriftligt 
produkt for at fastholde fagligt fokus.
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Mundtlig eksamen - Afsætning

• Som grundlag for den mundtlige prøve arbejdes der med et forløb, som skal dække 
kernestofområderne bredt. Forløbets overordnede emne bestemmes af læreren. Forløbet placeres typisk i 
den afsluttende del af undervisningen. Eleverne skal hertil udarbejde et kort sammenfattende skriftligt 
produkt for at fastholde fagligt fokus. (AFSNIT 3.2)

Mundtlig eksamen, Afsætning A, 2020

Emner: Købsadfærd og konkurrence samt ”marketingplanen” fra undervisningen

1. Identificér bilagenes afsætningsfaglige problemstillinger i relation til en relevant 
målgruppes købsadfærd og konkurrenceforholdene på dagligvaremarkedet

2. Analyser en eller flere problemstillinger med brug af relevant faglig viden

3. Perspektiver ovenstående besvarelser til marketingplanen fra undervisningen

Bilag: Dagligvarekæder går online for at vinde de unge, JP erhverv 11.09.19 (skal evt. forkortes lidt)
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Opsamling

Afsætning

21. februar 202011

 Fokus på den mundtlige eksamen
 Et forløb fra undervisningen inddrages til eksamen
 Opmærksomhed på tilpassede opgaver – kun 30 min. forberedelse

 Fokus på den skriftlige eksamen
 Helt ny temabaseret opgave med benspænd 
 Undervisning i taksonomi og opgavetyper
 Bedømmelse: Ingen vægte - helhedsvurdering og hensyn til 

taksonomi
 Henvisning til lærerens hæfte, kommende vodcast på EMU og de 

to vejledende opgaverne på materialeplatformen 

 Fokus på Afsætning i SOP
 Lad ikke nødvendigvis en virksomhed være styrende for opgaven
 SO-læreplanen giver nye muligheder – nye temaer og 

fagkombinationer



International Økonomi 
efter reformen



Læreplan 2017 – International økonomi (A)

1.1.  Identitet

o International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og 
færdigheder om den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et 
globalt perspektiv. 

o Faget har et primært makroøkonomisk fokus, der behandler konjunkturudvikling, vækst, 
globalisering samt virkningen af økonomisk politik i relation til samfundsøkonomiske nøgletal. 

o Faget har endvidere et mikroøkonomisk fokus, der tager afsæt i husholdningers og 
virksomheders beslutninger og beslutningernes samfundsøkonomiske virkning. Ved at forbinde 
den aktuelle samfundsøkonomiske udvikling med økonomiske begreber kvalificeres elevernes 
standpunkter, handlemuligheder og viden, og eleverne opnår faglig fordybelse, almendannelse 
og studiekompetence. 



Læreplan 2017 – International økonomi (A)

2.1.  Faglige mål

 Afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske udvikling set i et 
nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og derigennem demonstrere viden om fagets 
identitet og metoder 

 Identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordringer, der knytter sig til 
samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst 

 Anvende samfundsøkonomisk teori, modeller og empiri til undersøgelse af de 
samfundsøkonomiske udfordringer 

 Udarbejde et samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhænge 
mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangspunkt i empiriske data 

 Indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer til brug for 
undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og relevans, samt udvikle og 
vurdere innovative løsninger, herunder i samspil med andre fag 

 Fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkonomiske forhold 

 Udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-værktøjer. 



Læreplan 2017 – International økonomi (A)

3  Tilrettelæggelse

3.1. Didaktiske principper

o Undervisningen tager afsæt i et induktivt princip, hvorunder selvstændige økonomiske 
undersøgelser med udgangspunkt i selvvalgte problemstillinger i længere projektforløb, 
indenfor det samfundsøkonomiske område, har en væsentlig plads. 
……

o Eleverne skal træne fagets kompetencer ved at gennemføre situationsbestemte 
undersøgelser for interessenter som et ministerium, en offentlig/privat/international 
organisation og dernæst formidle resultaterne. Dette skal desuden bidrage til at understøtte og 
udbygge elevernes viden om videreuddannelse inden for økonomi, og hvilke 
arbejdsopgaver økonomer har. 



Læreplan 2017 – International økonomi (A)

3  Tilrettelæggelse fortsat…

3.2. Arbejdsformer

o Eleverne udvikler deres viden, kundskaber, færdigheder og får kompetencer ved at 
gennemføre undersøgelser, som skal omfatte problemformulering og økonomisk metode. 
.....

o Før eksamensprojektet skal eleverne udarbejde et antal undersøgelser og/eller 
problemorienterede projekter, som suppleres med de forløb, der gennemføres, når 
international økonomi indgår i studieområdet. 

o I slutningen af undervisningsperioden udmelder skolen klassens eksamenstema. Temaet skal 
muliggøre en bred inddragelse af kernestof og supplerende stof. Herefter udarbejder eleven i 
slutningen af undervisningsforløbet, individuelt eller i gruppe, et problemorienteret 
eksamensprojekt bestående af en undersøgelse på basis af en selvvalgt problemstilling 
indenfor temaet. Læreren skal godkende gruppens problemformulering i løbet af processen. 
Ca. 20 timer af den samlede undervisningstid bruges på eksamensprojektet. 
…….

o Med henblik på den mundtlige prøve udarbejder eleven individuelt på baggrund af 
eksamensprojektet en synopsis, ….



Læreplan 2017 – International økonomi (A)

3  Tilrettelæggelse fortsat…

3.4. Samspil med andre fag

o ..... Dele af kernestof og supplerende stof skal vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse 
af det faglige samspil mellem fagene og i studieretningen. I tilrettelæggelsen af undervisningen 
inddrages desuden elevernes viden, kundskaber og kompetencer fra andre fag, som 
eleverne har, så de bidrager til perspektivering af emnerne og belysning af fagets 
almendannende sider. 

o International økonomi indgår desuden i økonomisk grundforløb. Der skal i undervisningen 
indgå brug af tekster på engelsk samt, når det er muligt, på andre fremmedsprog. 

o International Økonomi har et naturligt samspil med Matematik. Således forventes eleverne at 
inddrage matematik i undersøgelser. Hvis International økonomi A indgår i studieretning med 
matematik A gennemføres på 3. år som et af de problemorienterede projekter, et særligt forløb 
om brug af matematisk modelleringskompetence i forbindelse med samfundsøkonomisk analyse.

o Hvis International økonomi A indgår i studieretning med sprogfag på A-niveau    
gennemføres et særligt forløb om brug af sprog og kvalitative undersøgelser. 



Læreplan 2017 – International økonomi (A)

4  Bedømmelse

4.2. Prøveformer 

Mundtlig 

o Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af eksaminandens eksamensprojekt og den 
synopsis, eksaminanden har udarbejdet på baggrund heraf, jf. pkt. 3.2. 

o Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ingen forberedelsestid. 
Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af eksamensprojektet og de 
faglige sammenhænge, metoder og teorier, der har været centrale for at komme frem til 
konklusionerne. Eksaminandens præsentation må højst fylde 10 minutter af 
eksaminationstiden og suppleres af uddybende spørgsmål fra eksaminator. 

o Herefter former eksaminationen sig som en samtale mellem eksaminanden                             
og eksaminator med udgangspunkt i eksaminandens eksamensprojekt.                                  
Der kan perspektiveres til de andre projekter eksaminanden har deltaget i. 



Læreplan 2017 – International økonomi (A)

4  Bedømmelse

4.2. Prøveformer fortsat…

Skriftlig

To-delt prøve (5 ½ time)

o Ved prøvens start udleveres alene opgaveformuleringen, som eksaminanderne i grupper 
eller individuelt kan benytte til forberedelse. 

o Efter 45 minutter udleveres bilagsmaterialet. De resterende 4 timer og 45 minutter 
anvendes af eksaminanderne til at udforme en individuel besvarelse. 



Opsamling

International økonomi

21. februar 202020

 Fokus på fagets relevans i en samfundsmæssig kontekst
 Faget har relevans ift. udviklingen (nationalt, internationalt og   

globalt)

 Fokus på projekt- og problem baseret læring (PBL)
 Eleverne skal mere ”på banen” og involveres mere

 Fokus på udvikling af elevernes (7) kompetencer
 Eleverne skal forstå hvor og hvordan de med faget udvikler    

deres kompetencer

 Fokus på tværfagligheden
 Lærerne skal indtænke IØ i flere tværfaglige projekter
 SO-læreplanen giver nye muligheder – nye valgfag

 Fokus på ændringer i eksamensformerne
 Træn eleverne til skriftlig eksamen (gruppearbejde)
 Træn eleverne til mundtlig eksamen (eksamensprojekt)



Virksomhedsøkonomi 
efter reformen



Prøveformer i virksomhedsøkonomi

Hvordan arbejder faget med essensen i hhx-uddannelsen? 
Intenderet, nedslag i læreplanen i virksomhedsøkonomi A 2017:

1. Identitet og formål

• Faget tager sig et mikroøkonomisk perspektiv, men er også udadrettet (international 
orienteret). 

• ”Gennem undervisningen skal eleverne udvikle deres evne til at analysere, vurdere 
og formidle virksomhedsøkonomiske problemstillinger gennem anvendelse af fagets 
teori”. 

• I fagets identitet: Virkelighedsnære/autentiske forhold og arbejde problemorienteret. 

• Som fag bidrager til at fremme elevernes evne til produktion af viden i 
overensstemmelse med god akademisk praksis (udvikle studiekompetence). 
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Prøveformer i virksomhedsøkonomi

3.2 Arbejdsformer

• Afvekslende og elevaktiverende arbejdsformer.

• Inden for hvert af de 4 (3 på VØB) kernestofområder gennemføres et antal PBL 
forløb. 

3.4 Samspil med andre fag
”Når faget indgår i en studieretning sammen med matematik A, lægges der vægt på 
samspil omkring de virksomhedsøkonomiske modeller, der anvendes generelt 
matematiske notationer, hvor det er relevant og kernestofområdet 
aktivitetsoptimering gennemføres matematisk og grafisk. 

Faget indgår i et obligatorisk samspil med faget afsætning omkring erhvervscase. 
Der skal desuden gennemføres et samspil med afsætning omkring kernestoffet 
strategi. Desuden indgår faget i samspil i det økonomiske grundforløb og 
studieområdet.” 
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Faglige mål virksomhedsøkonomi

2.1. Faglige mål 
”Eleverne skal kunne

- afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi, herunder demonstrere 
viden og kundskaber om fagets identitet og metoder 

- identificere, formulere og løse problemer, der knytter sig til en virksomheds økonomiske 
forhold 

- anvende virksomhedsøkonomiske modeller, herunder modeller til optimering, og forklare 
modellernes forudsætninger 

- udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhænge 
mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given kontekst 

- indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds økonomiske forhold 
og vurdere informationernes troværdighed og relevans 

- fortolke og formidle informationer om virksomhedsøkonomiske forhold bredt og i samspil 
med andre fag 

- udvælge og anvende relevante matematiske og digitale værktøjer. ”

Læreplan 2017 – virksomhedsøkonomi A
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Prøveformer i virksomhedsøkonomi

Den skriftlige prøve

• Med reformen en ny opgavetype der lægger op til, at eleven bredt kan demonstrere 
opfyldelse af de faglige mål og samtidig vise forståelse for fagets modeller og teori.

• Grundlæggende samme kernetænkning i opgavens udformning og vægt som i de 
tidligere eksamensopgavesæt (2 dele).

• Del 1 – Caseopgave (autentisk genre)

• Del 2 – tre uafhængige metodeopgaver
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Den skriftlige prøve

Del 1 – Caseopgave:

Del 2 – tre uafhængige metodeopgaver

• Opgaver afgrænset til én eller to kernestofområder. Kendte spørgeformer og stigende 
taksonomi. 

Lærerens hæfte – vejledning/guide til det skriftlige opgavesæt.

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft 
betydning for den økonomiske udvikling i virksomheden

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for 
indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes 
omsætningshastighed fra 2017 til 2019.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

27 28. – 30. januar 2020

Foreløbige 
tilbagemeldinger

../../Eksamen/Materiale til Lærerens hæfte/Lærerens hæfte i virksomhedsøkonomi.pdf


Den mundtlige prøve

• Forud for eksamen – afviklede PBL-forløb - Inden for hvert af de 3 (4) 
kernestofområder gennemføres et antal PBL forløb.  
(eksamensgrundlag)

• Forberedelsestid, 30 min. og eksaminationstid, 30 min. 

• Eksaminationstiden er opdelt: 
- 5-7 min. oplæg fra eleven, herefter spørgsmål fra eksaminator
- ca. 15 min. trukne, ukendte eksamensopgave. 
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Den mundtlige prøve

1. Hvilke faglige problemer/problemstillinger arbejdede du med i forløbet? 
Hvorfor var problemet interessant, væsentligt? (heri kan der indgå en meget 
kort præsentation af virksomheden - altså konteksten). 

2. Hvad var løsningen på problemet/problemstillingen, hvis du kom frem til en 
løsning (konklusion)? Hvis ikke du kom frem til en løsning kan du præcisere, 
hvorfor det ikke var tilfældet og hvad du kunne gøre for at løse problemet. 

3. Hvilke faglige metoder og værktøjer anvendte du for at løse problemet, og 
hvad betød de for resultaterne? Herunder kort, hvordan du gennemførte 
informationssøgningen?

4. Hvilke faglige mål var i spil i forløbet?

29 28. – 30. januar 2020

Foreløbige 
tilbagemeldinger



Opsamling

Virksomhedsøkonomi

21. februar 202030

 Fokus på PBL forløb 
 Der skal være progression i anvendelsen af arbejdsformer frem 

mod mere selvstændiggørende og studieforberedende arbejdsformer. 

 Fokus på den mundtlige prøveform
 Henvisning til dokumenter – Notat, mundtlig eksamen VØB og 

Fokuspunkter ift. de mundtlige prøveformer

 Fokus VØ i SOP
 Lad ikke virksomheden være styrende for opgaven
 SO-læreplanen giver nye muligheder – nye temaer og 

fagkombinationer

 Fokus på den skriftlige prøveform
 Den nye struktur i opgave 1 i den skriftlige prøveform
 Henvisning til lærerens hæfte og typeopgaverne (2 på A og 2 på B 

niveau)  



FIP 2020
Fag Temaer Dato

Erhvervsjura Eksamen, B-niveau og tværfaglighed (SOP) d. 31. januar

Økonomisk Grundforløb Det gode forløb, Unge og gæld d. 06. februar

Organisation Projektforløbet, prøveform d. 24. februar

Virksomhedsøkonomi Prøveformer, CSR d. 25. februar

Afsætning Skr./mdt. eksamen, temaforløb d. 26. februar

Finansiering Pengeinstitutter, spil i undervisningen d. 05. marts

Erhvervsøkonomi Innovative forløb, EØ-metode i SRP d. 10. marts

Markedskommunikation Eksamen og eksamensforløb d. 11. marts

Innovation
Eksamen, innovationsprocesser, 
foretagsomhed

d. 17. marts

International Økonomi Skriftlig og mundtlig eksamen d. 19. maj 



De merkantile fag i SOP



Afsætning

Opmærksomhedspunkter

• Lad ikke virksomheden være styrende for opgaven – faget er 
bredere (fokus på emner og temaer)

• Faget skal indgå i en flerfaglig mundtlig eksamen 

• Undgå ”opgaveskabeloner” og afsætningsafleveringer



Afsætning

Eksempler på temaer hvor Afsætning kan indgå  

• Cirkulære forretningsmodeller

• Oplevelsesøkonomi

• Neuromarketing

• Cause related marketing

• Bæredygtighed og CSR

• Glocalization

• Etik i markedsføring

• Digital kunderejse

• Multi stage marketing

• Millennials



Virksomhedsøkonomi

Opmærksomhedspunkter

• Lad ikke virksomheden være styrende for opgaven – men området/temaet 

• Skal indgå i en flerfaglig mundtlig eksamen (andre fag end afsætning)

• Regnskabsanalyse – undgå skabelonisering. Analysen skal have et formål og 
sammenhæng med opgaven 



Virksomhedsøkonomi

Eksempler på temaer, hvor virksomhedsøkonomi kan indgå  

• Start-up virksomheden, kapitalfremskaffelse, rammevilkår, iværksætteri, 
forretningsmodeller, konkurrenceforhold/markedsforhold. 

• Optimering og styring af knappe resurser, kapacitetsudnyttelse, investering

• Omkostningsstruktur og forløb, balancestruktur, finansiering

• Prisfastsættelse, digital valuta (brancher, virksomheder, benchmarking)

• Regnskabspraksis, indregning og måling, værdiansættelse af aktiver, afskrivninger

• Grøn omstilling, bæredygtighed (produktion, investering, produkter, forretningsmodel, 
analyse, strategi)

• Strategi og vækst

• Økonomiske situation, regnskabsanalyse, koncernregnskaber

• Logistik, transport, leveringsservice/logistiskomkostninger, out-, back- og insourcing
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Opmærksomhedspunkter

• Nye tværfaglige muligheder efter reformen 

• Projektorientering – øget fokus 

• Mange mulige tilgange til faget (makro- såvel som mikroøkonomiske)

• Afslutning på SO-forløb og muligheden for udfoldelse af                
bedømmelseskriterierne (skriftlige produkt og mundtlig eksamen)

International økonomi



Eksempler på overordnede temaer:  

• Internationale handelssamarbejder og nationale konsekvenser

• Den internationale forbruger

• ”Udvikling” – et økonomisk og psykologisk perspektiv

• Forbrug og handel (trådløs betaling – konsekvenser for forbruget m.v.)

• Brexit og EU

• Rentemarginale udfordringer (rentedannelse, negativ indlånsrente, pengepolitik)

• Platforms-/deleøkonomi

• Digital valuta (som betalingsmiddel, investering, udvikling, regulering?...)

• ”Trumponomics”  (skattelettelser, indkomster, ulighed, erhvervsliv, arbejdsmarked)

• Miljø og bæredygtighed (cirkulær økonomi, adfærd, klimaforandringer og regulering, medier)

• ”Megatrends” (digitalisering & teknologi, økonomisk magt, geopolitik, demografi, urbanisering)

International økonomi



Kontakt

Mikkel Krag Brunvold, Mikkel.Krag.Brunvold@stukuvm.dk
Afsætning, innovation, markedskommunikation, psykologi

Claus Rønberg, Claus.Ronberg@stukuvm.dk
International Økonomi, erhvervsjura, merkantil EUX

Troels Finjord Højberg, Troels.Finjord.Hojberg@stukuvm.dk
Virksomhedsøkonomi, erhvervsøkonomi, finansiering, organisation

mailto:Mikkel.Krag.Brunvold@stukuvm.dk
mailto:Claus.Ronberg@stukuvm.dk
mailto:Troels.Finjord.Hojberg@stukuvm.dk


Spørgsmål...




