
Uddannelsesplan for årgang 2018 – 2021  
Afsætning A – Sprog A 
 

1. Økonomi og sprog 
 
Studieretningsfag: 
Afsætning A  
2. fremmedsprog (tysk A, fransk A) 
 
Obligatoriske fag: 
Dansk A 
Engelsk A 
Historie B 
Virksomhedsøkonomi B 
International økonomi B 
Samfundsfag C 
Matematik B 
Erhvervsjura C 
Informatik C 

 
2. Timefordeling 

 
Det 3-årige forløb – se bilag 
Almen sprogforståelse – se bilag 
Økonomisk grundforløb – se bilag 
130-timers puljen – se bilag 
Studieområdet – se bilag 

 
3.  Valgfag  
 
 Valgfag skal vælges inden udgangen af grundforløbet for de kommende 2 skoleår. Der vælges 

en kombination af fag med udgangspunkt i det timetal, der er til rådighed.  
 
 Valgfag oprettes med 10 tilmeldte elever. 
 
 Såfremt et valgfag ikke kan oprettes på grund af for få tilmeldte elever, skal der vælges om. Der 

kan vælges mellem de tilbageværende fag. 
 
 Når der er valgt valgfag er valgene bindende, og der kan kun vælges om efter særlig og skriftlig 

anmodning.  
 
 Mulighed for omvalg er udelukket efter 1 måneds undervisning. 
 
 Følgende valgfag udbydes: 
 
 Organisation C 
 Mediefag C 
 Finansiering C 
 Filosofi C 



 Psykologi C 
 Psykologi B 
 Innovation C 
 Innovation B 
 Kulturforståelse C 
 Kulturforståelse B 
 Idræt C 
 Idræt B 
 Matematik A 
 Erhvervsjura B 
 Samfundsfag B 
 Virksomhedsøkonomi A 
 International Økonomi A 
  
 

 
4. Fordybelsestid (fordelingen af timerne på fagene og på studieområdet) 
 Se bilag 

 
5. Plan for studieområdet 
 
 Studieområdet består af 7 tværfaglige områder samt et studieområdeprojekt. Se bilag 
 Studieretningsfag og obligatoriske fag indgår med forskelligt timetal jf bilaget. Timetallet er 

taget fra de fag, der indgår. Ligeledes er hvert studieområde tildelt fordybelsestid. 
Fordybelsestiden er ligeledes taget fra de fag, der indgår. Hvor der i faget ikke er tildelt 
fordybelsestid, er der tildelt fordybelsestid fra 130-timers puljen. 

 
 Af samme bilag fremgår områdernes placering over det 3-årige forløb. 
 
 Der er for hvert område tænkt progression i såvel produktkravet som evalueringsformen, 

således at de forskellige studiemetoder, mundtlighed og skriftlighed tilgodeses. Bilaget 
skitserer tankerne omkring det påtænkte progression. 

 
6. 130 timers puljen 
 
 Skolen har besluttet, at der forlods tildeles faget dansk 25 lektioner a 60 minutters varighed. 
 Dernæst tildeles faget matematik 12 lektioner a 60 minutters varighed til lektiecafe med 

mulighed for differentiering i grundforløbet. 
 De resterende timer 93 er fordelt således, at 46 timer går til aktiviteter, der løfter eleverne dels 

kollektivt samt individuelt, og at 47 timer går til studietid efter en fordelingsnøgle. 
 
 130 timers puljen skal blandt andet sikre, at alle elever introduceres for digital dannelse, 

studieteknik samt samarbejdsteknik i 1g. Derudover vil eleverne i 2g og 3g møde en række 
valgmuligheder, der tager udgangspunkt i fagfaglige aktiviteter, der kan styrke deres faglighed i 
en anden kontekst. 

 
 Se bilag 
 
7. Grundforløb. 



• Skema fra introuge til uge 45 – se bilag 
• Læsescreening 
• Matematikscreening 
• Almen sprogforståelse 
• Det økonomiske grundforløb 
• Karrierelæring – se bilag 

 
8.  Studieretningsforløb 

• Studierejser 
• Studieområdeprojekt 

  
 


