
 

 
Vesterbrogade 16 · DK- 1620 København V 

Tel. +45 3329 0900 · Fax: +45 3329 0901 

E-mail: gl@gl.org · www.gl.org 

  

 

 

www.gl.org  

 
15. december 2014 

Undervisningsministeriet 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Sendt som e-mail: 

mads.bentzen@uvm.dk 

CC: uvagym@uvm.dk 

5. januar 2015 

 

GL’s svar til høring over ”Udkast til bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug 

for erhvervsuddannelser” 

Undervisningsministeriet har bedt om GL’s eventuelle bemærkninger til ovenstående bekendtgørel-

sesudkast med svarfrist 5. januar 2015. 

GL har haft bekendtgørelsesudkastet i høring – også blandt formænd for de faglige foreninger, der 

er medlemmer af GL. 

På den baggrund er der indkommet bemærkninger til Bilag 1.IX Virksomhedsøkonomi B – særligt 

gymnasialt fag til brug for merkantile eux-forløb. 

GL henviser til bemærkningerne nedenfor fra ”Foreningen af lærere i erhvervsøkonomi i gymnasiet 

og hf (herefter benævnt foreningen)   

2.1 Faglige mål og 2.2 kernestof. 

Foreningen noterer, at det internationale område er nævnt under afsnittet om fagets identitet (1.1) og 

under fagets formål (1.2), men det er ikke nævnt eksplicit i hverken afsnit 2.1 faglige mål eller un-

der 2.2 kernestof. Foreningen anbefaler, at det internationale område præciseres under både 2.1 og 

2.2.  

Tilsvarende anbefaler foreningen, at områderne innovation og iværksætteri præciseres yderligere. 

Områderne indgår nu noget nedprioriteret som del af ”Virksomhedens livsfaser”... 

 ”virksomhedens forskellige livsfaser, opstart af virksomhed, virksomheden i vækstfasen, virksom-

heden i modningsfasen”. 

3.2. Arbejdsformer 

Det fremgår, at undervisningen omfatter et afsluttende projektforløb, der dokumenteres i en projekt-

rapport, som er eksaminations- og bedømmelsesgrundlag ved prøven. Desuden skal projektrappor-

ten indgå i grundlaget for den afsluttende standpunktskarakter. 
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Det fremgår ikke, hvilket omfang projektrapporten skal have. Foreningen foreslår, at omfanget præ-

ciseres for at skabe klarhed over forventningerne til projektrapporten. 

IT 3.3  

Foreningen anbefaler, at det bliver et krav, at eleverne skal anvende elektroniske kommunikations-

platforme og internettet. 

4.2. Prøveformer 

”Før den mundtlige del af prøven sender skolen eksaminandens projektrapport til censor. Eksami-

nator og censor drøfter inden den mundtlige del af prøven, på baggrund af oplæg fra eksaminator, 

hvilke problemstillinger eksaminanden skal uddybe” 

Dette betyder, at eksaminator og censor bestemmer det, vi kan kalde eksamens del 2. De kan stort 

set vælge ud fra hele pensum, bare det er berørt i projektrapporten. Foreningen anbefaler, at Under-

visningsministeriet overvejer, om fremgangsmåden harmonerer med elevens retssikkerhed, blandt 

andet set i lyset af at eleven ikke har forberedelsestid til prøven. 

4.3 Bedømmelseskriterier  

Projektrapport: 

Foreningen anbefaler, at Undervisningsministeriet overvejer at styrke de faglige krav til projektrap-

porten. Der lægges primært vægt på et enkelt punkt sammenfattet som ”bearbejdning af projektets 

problemstillinger” under bedømmelseskriterier. 

Mundtlig eksamen: 

Foreningen noterer sig, at det faglige punkt ”besvarelse af uddybende og supplerende spørgsmål” 

er et ud af 5 punkter i den mundtlige eksamination. Foreningen understreger, at det er her, dialogen 

om fagligt stof, som ligger i forlængelse af projektrapporten, foregår. 

Med venlig hilsen 

Annette Nordstrøm Hansen, 

formand for GL  

 

  

 

 

 


