
FIP – International økonomi (2021)
Virtuel kursus – d. 11. feb. 2021

kl. 12.00 – 15.30
Tema: Mundtlig og skriftlig formidling i IØ 



Kort velkomst: 
(rammer og program)

ü 45 tilmeldte fordelt på 32 skoler

ü Skype for Business – ”det muliges kunst” – helt nyprøvet platform (databehandleraftale)

ü Slå kamera og lyd fra under oplæggene (ej i workshop og ved spørgsmål)

ü Sæt gerne kryds i chatten (til venstre på skærmen)

ü Tekniske problemer undervejs – prøv evt. at gå ud og ind i Skype-rummet

ü Alle slides vil blive eftersendt efter kurset 

ü Relevante slides fra Peder bliver sendt lige inden gruppearbejdet

ü Evt. alvorlige tekniske udfordringer/nedbrud à tjek din mail for ny invitation og 

back-up (Google Meet) med et nyt link



11. februar 20213



11. februar 20214

”Formidling af økonomi i medierne”
Oplæg ved: 

økonomisk redaktør Ulrik Bie



Pause til kl. 13.05



11. februar 20216

”Mundtlig og skriftlig formidling i IØ”  
– praksisnære eksempler –

Oplæg ved: 
Lektor Peder Hay



Pause til kl. 14.00



11. februar 20218

Workshop og videndeling
v/Peder Hay  

• Kl. 14.00 – 14.45 (pauser bestemmer I selv)

1. Luk dette fælles møderum ned

2. Gå ud i grupperne (links fremsendt)

• 9 grupper (ca. 5 personer i hver gruppe)

• 4 spørgsmål (fremsendt i går)

• Diskuter og videndel

• Aftal hvem i gruppen der videndeler i plenum



11. februar 20219

Workshop grupper:



11. februar 202110

Opsamling i plenum
v/Peder Hay & Claus Rønberg 

• Særlige fokuspunkter fra de forskellige workshops (alle à én fra grupperne)

• Særlige fokuspunkter for resten af semesteret (mundtlig eksamen) v/Claus

• Evt. spørgsmål og kommentarer



Særlige fokuspunkter for resten af semesteret v/Claus

• Skriftlig eksamen i IØ  er aflyst à info om evt. frigivelse af opg. følger

• Skriveperioden for SOP og EOP forlænges

• Øget fokus på eksamensprojektet (mundtlig eksamen)

• FAQ om mundtlig (og skriftlig eksamen) à EMU (Link)

• Fokuser på fagligt efterslæb à hvor skal der sættes ekstra ind?

• Vær omhyggelig med vejledningen, anvis en skabelon for synopsis

• Italesæt forløbet og formålet med den mundtlige eksamen

• Husk indregn tid til peer-feedback af eksamensprojektet (time well spent)

• Evt. læs mere om evalueringen af SOP og eksamensprojektet à nyhedsbrevet 
for december (link)

https://emu.dk/hhx/international-oekonomi/proever-og-eksamen/faq-om-skriftlig-og-mundtlig-eksamen?b=t431-t605-t1332
https://sway.office.com/9980BF3Gpn3V1tFN?ref=Link


Links og gode råd i Corona-tiden

12

Link til ”add-on” à bruges i 
undervisningen til variation 
og motivation for eleverne:

Nearpod.com

Link til udd.statistik.dk

Link til ovennævnte
Link til inspiration til virtuel uv. 2.0

Link til gode råd til virtuel undervisning (generelt)
FAQ i Studieområdet

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/main.aspx
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/digitale-teknologier-undervisningen-paa-ungdomsuddannelserne
https://emu.dk/hhx/international-oekonomi/det-digitale/international-oekonomi-og-erhvervsjura-inspiration-til?b=t431-t3839-t4074
https://emu.dk/hhx/corona-gode-raad-til-undervisning/gode-raad-til-virtuel-undervisning?b=t431-t3839
https://emu.dk/hhx/studieomraadet/faq-studieomraadet-hhx?b=t431-t609


Relevante links:

11. februar 202113

Læreplaner og vejledninger til IØ
• Bl.a. anvisning til en skabelon for 

eksamensprojektet
Link til IØ nyhedsbreve (EMU)
• Husk at skrive dig op til at modtage nyhedsbrevene 

direkte fra mig

Link til ”prøver og eksamen” (EMU)
• Info om både mundtlig og skriftlig eksamen

Nyheder fra Børne- og undervisningsmin.
• Bl.a. indgået politisk aftale (eksaminer)
• FAQ om konsekvenserne ved aftalen
• FAQ om Covid-19 og retsgrundlaget Husk: udfyld evalueringen 

for i dag (fra GL) – Mange tak!

Mange tak for i dag
- Tak for jeres deltagelse
- Gode input og kommentarer
- Videndeling

Link til ”Lærerens hæfte” (Prøvebanken)
• Info om eksamensopgaven efter reformen

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hhx-laereplaner-2017
https://emu.dk/hhx/international-oekonomi/fra-fagkonsulenten?b=t431-t605
https://emu.dk/hhx/international-oekonomi/proever-og-eksamen?b=t431-t605
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder


Ring eller skriv gerne ved 
yderligere spørgsmål …
“
Direkte tlf.: +45 23 35 81 78
E-mail: claus.ronberg@stukuvm.dk

?

?

mailto:troels.finjord.hojberg@stukuvm.dk

