to
MINISTERIET FOfl
BØRN OG
UNDERVISNING
KVAL;tETS

Undervisningsbcskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin

December 2016! januar 2017

Institution

Frederikshavn Handelsgvmnasium

Uddannelse

Nierkantil lt’X. Studicaret

Fag og niveau

I rhvervsrer C i BEK nr.

Lærer(e)

Soren Vestergaard 1--lansen

77

af 26/06/20 13 bilag I i

Oversigt over gennemførte unden’isningsforlob
Forløb i

Erstatning uden for kontrakt

Forløb 2

Aftaleret

Forløb 3

Koberer

Forløb 4

Niarkedsforing

Forløb 5

Kreditret

Forløb 6

[læftelse

Forløb 7

Rerforfolgnin
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Beskrivelse af det enkelte unden’isningsforlob (skema for hvert forløb)
Forlob i

Ersratningsret uden for kontrakt, arbejdsgiveransvar og produktansvar

Indhold

Kernesrof: Iærebogen (“Erhvervsrer”), 1 rojka.

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

8 lektioner ii 60 min + 4 timers elevtid
Der har været særligt fokus pâ elevernes forstaelse for dommenes afgorende
indflydelse på erstatningsretten som disciplin.
\T
har arbejdet med sammenlignelige situationer og diskuteret praksis i sima
tionerne.
\Tj
har arbejdet med svsrematikken i produktansvaret og arbejdsgiveransvaret.
samt grænserne for dette.
I)ialogbaseret klasseundervisntng, diskussion pa baggrund af domme, opgaver
3 klassen
P
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforlob (1 skema for hvert forløb)
Forlob 2

L&aieret*

forbrugeraftaler

Indhold

Kernestof Lærebog (“Erhvervsret”) af Dorte Dirtmann og Mette Gade, Irojka.

Omfang

20 lektioner ii 60 min

Særlige fokuspunkter

Genitem arbejdet mcd aftalererten har eleverne trænet den jundiske metode og
svstematik.
De har arbejdet med at læse og anvende domme til at forsta juridiske bestem
me Is er.

±

4 timers elevtid

lormal: At forstå principperne omkring aftalers indgåelse, tilbagekaldelse mv.,
fuidmagtsforhold og deres funktion, samt ugyldighedsproblematikken i tilknvt
ning til aftaleretren.

[ Der er kort talt om (iSO i forbindelse med aftale indgâelse, tilbagekald og tilha
gekald.
Emnet omkring fernsalg er ligeledes behandlet under dette emne, med satligt
fokus på forskellen med service fra virksomhederne til kunderne og reelle lovfæ
stede rettigheder.

Væsentligste arbejdsforrner

Klasseundervisntng. gruppearbejde samt fremlæggelse pa klassen.
( )pgaver pa klassen
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Forlob 3

Dansk og international koberet

Indhold

Kernestof Lærebogen (“Ehvervsret”)

Omfang

21) lektioner ii 60 min + 2 timers elevtid

Særlige fokuspunkter

Der har primært været fokus pà handelskob igennem forlobet.
Forlobet har taget udgangspunkt i forstàelsc og korrekt anvendelse afhegreber
ne i kobererten.
ev ngsbegrebet har været behandlet intensivt for at give eleverne en bredere
forstaelse for leveringshegrebet og dets betydning for virksomheden som hel
hed.
Der har i koberetten været lagt stor vægt pa merodikken i koberetten, samt an
vendelsen af denne.

[
.

I forhold ni international koheret er der gennemgaet værnetmg og lovvalg.
Progressionen

undervisningen er sikret igennem refleksion over domme i for
hold til gældende lovgivning, samt opgaver der stiller krav til “at læse mellem
hnjerne”.

Væsentligste ar
bejdsformer

i

Klasseundervisning, gruppearbejde med opgavelosning. samt fremlæggelse pa
kl a ss en.
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Forløb 4

Markedsforingsret

Indhold

Kernestof: Lærebogen (“1 rhvervsret”)

Omfang

2 lektioner

Særlige fokuspunkter

Forståelse af virksomhedernes markedsforingsmuligheder pa B2C markedet,
herunder begrænsninger i henhold til “god skik” reglerne.

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning og opgaver pà klassen

60 min
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Forløb 5

r Indhold

Kreditrer
lærebogen: (“Erhvensrer”)

Omfang

20 lektioner å 60 mm

Særlige fokuspunkter

Der er i klassen arbejdet med forståelsen for pant og sikkerheder, bäde for pri
vare og for erhverv.

4

4 timers elevud

lt særligt fokuspunkt har været forstaelse for sikringsakren og panteformen for
savel panthaver som pantsætter. i forbindelse med finansiering af aktiver.

[

Pant i fast ejendom er belyst via Ii,

37 og 3S

kaurion har været behandlet primært som kaunon af fysiske personer.

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning, enkeltvis og gruppearbejde med opgavelosning.
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Forløb 6

Hæftelse

Indhold

Kernestof: Lærebogen (“Erbvervsret”)

Omfang

4 lektioner 4 60 min

Særlige fokuspunkter

Fokus pä juridiske personers hæftelse, særligt i forbindelse med ændring af
ejerform med ubegrænset hæftelse til ejerform med begrænset hæfrelse.
Mâl og progression i undervisningen er sikret igennem opgaver med udgangs
punkt i kendt teori og efterfolgende refleksion i forhold til artikler.

Væsentligste arj4fo!!er

Klasseundervisning, enkeltvis og gruppearbejde med opgavelosning.
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Forløb 7

Retsforfolgning

Indhold

Kernestof: Lærebogen (“Erhvervsret”)

Omfang

4 lektioner ii 60 min

Særlige fokuspunkter

Fokus pà processen i forbindelse med en konkurs, rekonstruktionsmuligheder
samt kravenes rangorden i et konkursbo.
Vi har arbejder med umversalforfolgningens muligheder og udfordringer både
fra fallentens synspunkt og fra kreditorernes synspunkt.
Inkasso processen er gennemgået og vi har talt om mulighederne for inddrivel
se af tilgodehavender for virksomheder.

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning samt opgaver på klasse.

Retur til forside

Side 8 af 8

