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Afsætning A og virksomhedsøkonomi A
Hovedområde
Studieretningsfag

Mission/Karriereforløb

Aktiviteter/eksterne relationer

Økonomi og marked
Afsætning A:
I Afsætning A kommer du helt tæt på virksomhedens salg og
markedsføring. Du lærer, hvordan en virksomhed bedst arbejder med
bl.a. markedsføring, salgskanaler, produktsammensætning og
etablering af salget internationalt.
Virksomhedsøkonomi A:
I virksomhedsøkonomi A lærer du om opstart af en virksomhed,
virksomhedens årsregnskab og dens sociale ansvar,
virksomhedsanalyse samt økonomistyring, herunder investering og
finansiering.
Med valgfaget innovation C/B:
Det vil være oplagt at læse videre inden for afsætning eller økonomi
på en kort eller mellemlang videregående uddannelse fx SDU’s
Erhvervsøkonomi, handel og ledelse eller en
professionsbacheloruddannelse i Innovation og entrepreneurship fra
Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense.
Blandt de lange videregående uddannelser er alle cand.merc.uddannelser oplagte valg.
Med valgfaget finansiering C/B:
For dig der har lyst til at arbejde med økonomiske og finansielle
problemstillinger er der mulighed for at en videregående økonomisk
uddannelse som fx. cand.merc., cand.oecon., cand.polit.,
finansbachelor eller finansøkonom. Synes du, at det kunne være
spændende at arbejde indenfor revision, forsikring, som
ejendomsmægler, i et pengeinstitut eller en virksomheds
økonomiafdeling? Så er denne studieretning noget for dig.
Konkurrencer – aktiespil/finansiering:
I forbindelse med emnet ”Finansielle investeringer” deltager eleverne
i et praktisk arrangement med fokus på aktier, aktieanalyse og
aktiehandel. Arrangementet afvikles i samarbejde med Sydbank og
Dansk Aktionærforening, og indeholder bl.a. et besøg af en
investeringsrådgiver og en aktieanalytiker.
I forbindelse med arrangementet deltager eleverne i Sydbanks, Fyens
Stiftstidendes samt Fyns Amts Avis´ store aktiespil. Eleverne får
herigennem mulighed for risikofrit, at afprøve og udvikle deres talent
som aktiedealere.
Konkurrencer – Young Enterprise/innovation:
Gennem deltagelse i Young Enterprise får du afprøvet på egen krop,
hvad det vil sige at starte en virksomhed op. På nogle messer i løbet af

skoleåret, er du og din gruppe i konkurrence med elever fra andre
gymnasier om at blive den bedste opstartsvirksomhed.
Valgfag

Valgfaget finansiering i tæt samspil med studieretningsfagene:
I finansiering arbejder vi med den finansielle sektors virksomheder og
deres produkter. Du kommer derfor til at stifte bekendtskab med
pengeinstitutter, realkreditkreditinstitutter samt forsikrings- og
ejendomsmæglervirksomhed. Du kommer til at arbejde med
investeringer i aktier og obligationer samt virksomheders finansiering
af lånebehov med henholdsvis låne- og egenkapital.
Vi arbejder med praksisnær undervisning, hvorfor virksomhedsbesøg
og besøg fra forskellige finansielle virksomheder er en naturlig del af
undervisningen.
Valgfaget innovation i tæt samspil med studieretningsfagene:
I Innovation arbejder du med udvikling af nye koncepter og
gennemførelse af disse. Helt konkret skal du fx afprøve dine evner
som event-manager på egne opfundne events / projekter.
Innovationsfaget er primært et hands-on fag, dvs. vi gør tingene i
praksis – ikke så meget snak!
Du lærer at forstå, hvordan nye som såvel etablerede virksomheder
arbejder med udvikling af nye produkter, og du lærer hvordan ideerne
styres sikkert i mål.
Den daglige undervisning bliver suppleret med virksomhedsbesøg
rundt om på Fyn/Jylland. Teori forstås nu engang endnu bedre, når
den også kan opleves i praksis. Især i 2.g og 3.g benyttes
virksomhedsbesøg og gæsteforelæsere. Skolen har aftaler med
Fiberline A/S, Interacoustics og Montana, blot for at nævne nogle.

