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Økonomisk Grundforløb
International økonomi, Afsætningsøkonomi, Virksomhedsøkonomi
International økonomi: 15 t
Afsætningsøkonomi: 15 t
Virksomhedsøkonomi: 15 t
Økonomi (2 t): Introduktion til økonomisk tænkning - Økonomisk dannelse
Det økonomiske kredsløb (2 t): Aktørerne - Det økonomiske kredsløb Markedsøkonomi
Prisdannelse (4t): Prisdannelse - Udbud og efterspørgsel
Indkomst og skat (4 t): Indkomsttyper (SU, løn) - Livsindkomst for
udvalgte uddannelser - Bikort, hovedkort og forskudsopgørelse Årsopgørelse, restskat og skatteåret – evt. Skatteberegning
Forbrugertyper (2 t): Købsadfærd - To modelpersoner - Forskellige valg
Opsparing (4 t): Danske unges opsparing - Formål med at spare op Opsparingsformer – Rente
Lån (4 t): Danske unges gæld - Formål med at låne penge - Hvor kan man
låne penge? - Rente, afdrag og ydelse – Låneformer – ÅOP
Forsikring (4 t): Privatforsikring - Hvad er forsikringer? - Hvordan virker
de? -Skal man forsikre sin…? - Udvalgte anbefalelsesværdige forsikringer
Faste udgifter, variabelt forbrug og opsparing (6 t): Indkomst, skat
disponibel, faste udgifter - Rådighedsbeløb, forbrug og opsparing Årsbudget og budgetkonto - Forbrug og lønkonto.
Matematiske metoder (4 t): Der arbejdes med lineære funktioner,
indekstal og procentberegninger. Anvendelse af regneark har en central
placering i det økonomiske grundforløb.
Forløbet bygges op omkring virkelighedsnære og praktiske økonomiske
problemstillinger.
I løbet af undervisningen gennemføres mindst tre problemorienterede
forløb. Det prioriteres at arbejde induktivt med forløbene. Hvert forløb
afsluttes med, at grupperne udarbejder et PowerPoint.
Forløbet gennemføres på 3 hold med hver sin lærer (SON, FHJ, JKY).
Under afviklingen af den individuelle prøve deltager CHO sammen med
holdets lærer.

Evaluering og eksamen

Hvert af de tre problemorienterede forløb afsluttes med formativ evaluering
uden karakterangivelse.

Fordybelsestid og
skriftlighed
Prøveafviklingen

28.06.2017/CHO, FHJ, SON, JKY

De problemorienterede forløb danner grundlag for den individuelle
afsluttende mundtlige interne prøve. Forud for den individuelle interne
prøve afvikles 3 timer uddannelsestid , hvor den individuelle PowerPoint til
prøven klargøres. Prøvetiden er 20 min inklusiv votering pr. elev.
Forberedelse og prøve afvikles i uge 43.
Der afvikles desuden fordybelsestid på 3 timer op til selve eksamen
(trækkes fra VØ, AØ).
Under afviklingen af den individuelle prøve deltager CHO, LHN og HOG
sammen med holdets lærer. Ved prøvens afvikling trækker eleven én af de
gennemgåede problemforløb. Prøven er uden forberedelse.

