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Det videnskabelige fag erhvervsjura omfatter den del af juraen, som har relevans for erhvervslivet, 
og obligations-, formue- og tingsretten udgør hovedparten af fagets kernestof.  
 
Faget omfatter centrale juridiske problemstillinger og juridisk metode, og faget har et særligt 
fokus pa  en præventiv anvendelse af erhvervsjuraen med det forma l at forebygge juridiske 
konflikter.  
 
Erhvervsjura C giver viden om erhvervsrettede love og retsprincipper og er samtidig et fag, der 
sikrer elevernes forsta else for juridisk regulerings nødvendighed, muligheder og begrænsninger.  
 
For at kunne agere som en god demokratisk samfundsborger er det nødvendigt at have indblik i 
sa vel etiske og moralske normer som retlige principper, der regulerer vores sam-fund, og som den 
enkelte borger og virksomhed skal handle i forhold til.  
 

 

 



Erhvervsjura C 

 

Side 1 

Erhvervsjura C 
 
U N D E R V I S N I N G S P L A N  E R H V E R V S J U R A  C  

GENNEMFØRT UNDERVISNING - SENDES TIL CENSOR OG ELEVER 

 

Undervisningsforløb med kor t beskrivelse  

Undervisningsforløb 1 Demokratisk forståelse med fokus på sammenhæng mellem jura, moral 

og etik samt digital dannelse. Retskilder og det danske retssystem. 

Juridisk metode 

 

Indhold Erhvervsret C – juraens grundregler af Karen Willemann, Anne Lind Gleerup 
og Ulla Rosenkjær, forlaget Systime – iBog Kapitlerne: introduktion til 
juridisk metode og 1. Etik, moral og jura. 

Supplerende stof: 

Undervisningsforløb TEMA/EMNE UV tid Elev fordybelse 

1 
Demokratisk forståelse med fokus på sammenhæng mellem 

jura, moral og etik samt digital  

dannelse. Retskilder og det danske retssystem. Juridisk 

metode 

3  

2 Erstatning udenfor kontrakt og generelle forsikringsretlige 

principper 

6 2 

3 Aftaleret, kontrakters indgåelse, aftalers ugyldighed, 

fuldmagt, forbrugeraftaler, køb og betaling 

8 2 

4 Markedsføringsret 4  

5 Køb,  nationale regler i handelskøb og forbrugerkøb 9 3 

6 Kreditsikring i erhverv og forbruger forhold, pant og 

tinglysning 

8 3 

7 Kreditret fysiske personers hæftelse, generelle principper i 

individualforfølgning 

6 3 

8 Ansættelsesret 4 2 

9 Repetition, terminnsprøve, eksamenstræning 1  

I alt Anvendt undervisningstid (49) 49 15 
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Straffeloven §§ 263, 263a 264, 264a og 264c i forhold til digital dannelse, 
etik og moral 

Umbrella sagen: 

https://www.fyens.dk/indland/Jurist-Hoejesteret-saetter-strafniveau-

med-boerneporno-dom/artikel/3314675 

 

Omfang 3 lektioner á 1½ time 
Særlig fokuspunkter Etik, moral og jura, retskilder og deres hiraki, fortolkning. 

 

Berørte kernestofområder Demokratisk forståelse med fokus på sammenhængen mellem jura, moral 
og etik samt digital dannelse  

Retskilder og det danske retssystem  
juridisk metode  
 
 

Væsentlige arbejdsformer Formidlingsorienteret klasseundervisning og gruppearbejde. 

Procesorienteret gruppeundervisning, brug af It til info. søgning 

 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Eleven skal opnå at, kunne forstå for de forskellige normer, som regulerer 

vores adfærd. Du skal også kunne forstå  sammenhængen mellem moral, 

etik og retsregler. 

At kunne anvende juridisk metode ved løsning af juridiske problemstillinger 

 

 

Undervisningsforl
øb 2  

Erstatning udenfor kontrakt og generelle forsikringsretlige principper 

Indhold Erhvervsret C – juraens grundregler af Karen Willemann, Anne Lind Gleerup og Ulla 
Rosenkjær, forlaget Systime – iBog Kapitlerne: 2 og 3 

Supplerende stof: 

www.domstol.dk/glostrup/nyheder/domsresumeer/Pages/Nedsaterstatningforatfåkørtbenetafientogul

ykke.aspx 

https://erhvervsretc.systime.dk/fileadmin/indhold/03_erstatning/svoemmelaerersag.pdf 

http://forsikringsguide.net/forsikringsordbog/forsikringspolice/ 

http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2013/Sider/Leg-paa-ski-kan-blive-dyrt-isaer-for-

unge.aspx 

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Erstatningsansvardaekketafforsikrin

g.aspx 

Lille intro film til erstatning 

https://www.youtube.com/watch?v=x2nGc1jd-Zk 

Film: Ulykkesforsikring 
https://www.youtube.com/watch?v=L92dTI4-Fx8 

https://www.fyens.dk/indland/Jurist-Hoejesteret-saetter-strafniveau-med-boerneporno-dom/artikel/3314675
https://www.fyens.dk/indland/Jurist-Hoejesteret-saetter-strafniveau-med-boerneporno-dom/artikel/3314675
http://www.domstol.dk/glostrup/nyheder/domsresumeer/Pages/Nedsaterstatningforatfåkørtbenetafientogulykke.aspx
http://www.domstol.dk/glostrup/nyheder/domsresumeer/Pages/Nedsaterstatningforatfåkørtbenetafientogulykke.aspx
https://erhvervsretc.systime.dk/fileadmin/indhold/03_erstatning/svoemmelaerersag.pdf
http://forsikringsguide.net/forsikringsordbog/forsikringspolice/
http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2013/Sider/Leg-paa-ski-kan-blive-dyrt-isaer-for-unge.aspx
http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2013/Sider/Leg-paa-ski-kan-blive-dyrt-isaer-for-unge.aspx
http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Erstatningsansvardaekketafforsikring.aspx
http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Erstatningsansvardaekketafforsikring.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=x2nGc1jd-Zk
https://www.youtube.com/watch?v=L92dTI4-Fx8
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Film: Hvad er en rejseforsikring? 
https://www.youtube.com/watch?v=BGGOlYwvyrI 
Film: Hvad er indboforsikring? 
https://www.youtube.com/watch?v=qF5DQPRVO3Q 
Film: Forsikring mod identitets tyveri 
https://www.youtube.com/watch?v=BZZMwI6IK4U 
Film: Unge og forsikringer 
https://www.youtube.com/watch?v=sixGZPICtew 

 

 

Omfang 5  lektioner á 1½ time 

Særlig 
fokuspunkter 

Erstatningsbetingelserne, culpa, objektivt ansvar, objektiver ansvarsfrihedsgrunde, 

bortfald og lempelse. 

Skadeforsikring og summaforsikring, forsikringsaftalens indgåelse, betydningen af 
urigtige risikooplysninger, fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og 
forsikringsudbetalingen og hvilke forsikringer bør tegnes 

Berørte 
kernestofområder 

 
Erstatning udenfor kontrakt, herunder generelle forsikringsretslige principper 
 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Formidlingsorienteret klasseundervisning, problemorienteret gruppeundervisning, 

procesorienteret individuelundervisning 

 
 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Eleven skal opnå grundlæggende viden om dansk erstatningsret og produktansvar. 

Eleven skal kunne anvende juridisk metode til analyse og vurdering af 

erstatningsretlige problemstillinger 

Eleven skal opnå kendskab til de grundlæggende regler omkring forsikringstyper, 

indgåelse af forsikringsaftaler, risiko oplysninger, forsikringsbegivenheden og 

forsikringsudbetaling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BGGOlYwvyrI
https://www.youtube.com/watch?v=qF5DQPRVO3Q
https://www.youtube.com/watch?v=BZZMwI6IK4U
https://www.youtube.com/watch?v=sixGZPICtew
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Undervisningsforløb 3 Aftaleret, kontrakters indgåelse, aftalers ugyldighed, fuldmagt, 
forbrugeraftaler, køb og betaling 

Indhold  

Erhvervsret C – juraens grundregler af Karen Willemann, Anne Lind Gleerup og 

Ulla Rosen-kjær, forlaget Systime – iBog Kapitlerne: 4, 5, 6 og 7 

Supplerende stof: 

http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/da/omankenaevnet/aarsberetninger

/2008 

 

 
 
 

Omfang 10 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter Aftalerettens principper, aftalens form, aftalemodellen, standardkontrakter 

Tilblivelsesmangler, indholdsmangler, bristede forudsætninger, stærke og svage 

ugyldigheder  

Fuldmagt, fuldmagt med og uden særlige kendetegn 

Forbud mod uanmodet henvendelse, negativ aftalebinding, forbrugerens 
fortrydelsesret og opsigelse af abonnementer, leveringstid og betaling ved 
fjernsalg 

Berørte 
kernestofområder 

Aftaleret, herunder kontrakters indgåelse nationalt, aftalers ugyldighed og 
fuldmagt  
 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Formidlingsorienteret klasse og procesorienteret gruppeundervisning, 

problemorienteret gruppeundervisning. 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Eleven skal opnå grundlæggende viden om aftalers indgåelse og de årsager, som 

kan bevirke, at en aftale ikke er indgået. Elevn skal kunne anvende juridisk 

metode til analyse og vurdering af aftaleretlige problemstillinger. 

Eleven skal opnå grundlæggende viden om aftalers indgåelse ved hjælp af 

fuldmægtige.  

Eleven skal kunne anvende juridisk metode til analyse og vurdering af de 

aftaleretlige problemstillinger, som opstår når en aftale er indgået af en 

fuldmægtig.  

Eleven skal opnå viden om andre mellemmænd 

Elevn skal opnå grundlæggende viden om, hvilke forhold der kan bevirke, at en 

indgået aftale bliver ugyldig, og skal kunne anvende juridisk metode til analyse 

og vurdering af problemstillinger i forbindelse med ugyldige aftaler /kontrakter  

 

 

http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/da/omankenaevnet/aarsberetninger/2008
http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/da/omankenaevnet/aarsberetninger/2008
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Undervisningsforløb 4 Markedsføringsret 

Indhold Erhvervsret C – juraens grundregler af Karen Willemann, Anne Lind Gleerup 

og Ulla Rosen-kjær, forlaget Systime – iBog Kapitlerne: 9 og 10 

Supplerende stof: 

https://www.plesner.com/insights/artikler/2017/04/ny-markedsfoeringslov-

vedtaget?sc_lang=da-DK 

https://www.youtube.com/watch?v=rrcBRn8StTY 

Omfang 4 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter Forbrugerombudsmandens opgaver, generalklausulerne, vildledning, 

reklameidentifikation, sammenlignende reklamer, uanmodet henvendelse, 

salgsfremmende foranstaltninger og børn og unge, prisoplysninger. 

Berørte kernestofområder Markedsføringsret  
 

Væsentlige arbejdsformer Formidlingsorienteret klasseundervisning og gruppeundervisning. 

procesorienteret gruppeundervisning og problemorienteret 

gruppeundervisning 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Eleven skal opnå grundlæggende viden om markedsføringslovens 
bestemmelser og kunne anvende disse i relation til virksomhedens 
markedsføring 

 

Undervisningsforløb 5 Køb,  nationale regler i handelskøb og forbrugerkøb 

Indhold Erhvervsret C – juraens grundregler af Karen Willemann, Anne Lind Gleerup 
og Ulla Rosen-kjær, forlaget Systime – iBog Kapitlerne: 11 og 13 
 
Supplerende stof: 
Artikkel: https://finans.dk/artikel/ECE4255894/Straks-er-

straks/?ctxref=ext 
Handelsbetingelser Sani Stål: 
https://www.sanistaal.com/da/om-
sanistaal/forretningsbetingelser/salgs-og-leveringsbetingelser 
Lille video om købeloven: 

www.youtube.com/watch?v=dIlgFxIy7Ck 
 

 

Omfang 8 lektioner á 1½ time 

https://www.plesner.com/insights/artikler/2017/04/ny-markedsfoeringslov-vedtaget?sc_lang=da-DK
https://www.plesner.com/insights/artikler/2017/04/ny-markedsfoeringslov-vedtaget?sc_lang=da-DK
https://www.youtube.com/watch?v=rrcBRn8StTY
https://finans.dk/artikel/ECE4255894/Straks-er-straks/?ctxref=ext
https://finans.dk/artikel/ECE4255894/Straks-er-straks/?ctxref=ext
https://www.sanistaal.com/da/om-sanistaal/forretningsbetingelser/salgs-og-leveringsbetingelser
https://www.sanistaal.com/da/om-sanistaal/forretningsbetingelser/salgs-og-leveringsbetingelser
http://www.youtube.com/watch?v=dIlgFxIy7Ck
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Særlig fokuspunkter Forbrugerkøb: levering og risikoovergang, forbrugerens pligter, sælgers 

misligholdelse – forbrugerens misligholdsbeføjelser. 

Handelskøb: Leveringsted og tid, købers pligter/misligholdelse, sælgers 
pligter/ misligholdelse, købers misligholdebeføjelser 

Berørte kernestofområder Køberet med fokus på nationale regler i handelskøb og forbrugerkøb 
 

Væsentlige arbejdsformer Formidlingsorienteret klasseundervisning og gruppeundervisning, 
procesorienteret gruppeundervisning, procesorienteret 
individuelundervisning 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Eleven skal opnå grundlæggende viden om levering og risikoens overgang, 

forbrugerens pligter og sælgers misligholdelse i forbrugerkøb  

Eleven skal kunne anvende juridisk metode til analyse og vurdering af 

retlige problemstillinger ved forbrugerkøb. 

Eleven skal kunne anvende juridisk metode til analyse og vurdering af 
nationale køberetlige problemstillinger om leverring og risikoovergang, 
forsinkelses ved species og genus, forsinkelse ved successive leveringer, 
anticiperet forsinkelser samt SAS reglen og bindende individualisering af 
genusvarer 

  

 

Undervisningsforløb 6 Kreditsikring i erhverv og forbruger forhold, pant og tinglysning 

Indhold Erhvervsret C – juraens grundregler af Karen Willemann, Anne Lind Gleerup 

og Ulla Rosen-kjær, forlaget Systime – iBog Kapitlerne: 15 til og med 18 

Supplerende stof: 

https://www.familieadvokaten.dk/emner/643.html 

Video: Tingbogen - hvordan slår man op i den 
www.youtube.com/watch?v=FqAoHJkKIiw 
Video: Slå op i bilbogen og tjek for pant i brugt bil 
www.youtube.com/watch?v=jS9HN8OxvgI 

Video: Forstå tinglysningslovens §37 og §38 
www.youtube.com/watch?v=uK1iZr2t3y8 
 

Omfang 8 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter Ejendomsrettens overgang, kreditværdighed, kreditaftaler, kreditsikring 

heunder kaution i forbrugerforhold, Gyldig ejendomsforbehold, betingelser 

for tilbagetagelse og opgørelse ved tilbagetagelsen, gyldig 

ejendomsforbehold i B-2-C  

Stiftelse af pant i løsøre, tilgodehavender og fastejendom, panteformer og 

sikringsakter, tinglysning og tingbøgene, prioritetsvirkning, 

gyldighedsvirkningen TL § 27 

Pantrettens omfang TL §37og TL§38, pantsætters misligholdelse 

 

https://www.familieadvokaten.dk/emner/643.html
http://www.youtube.com/watch?v=FqAoHJkKIiw
http://www.youtube.com/watch?v=jS9HN8OxvgI
http://www.youtube.com/watch?v=uK1iZr2t3y8
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Berørte kernestofområder Kreditaftaleloven - Kreditsikring i form af ejendomsforbehold, pant og 
tinglysning 

Væsentlige arbejdsformer Formidlingsorienteret gruppeundervisning, procesorienteret 
gruppeundervisning 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Eleven skal opnå grundlæggende viden om forbruger kredit 

Og kunne anvende juridisk metode til analyse af og vurdering af 

kreditretlige problemstillinger 

Eleven skal opnå grundlæggende viden om kredit med ejendomsforbehold 

i forbruger aftaler og i handelsaftaler (B-2-B) 

 

 

 

 

Undervisningsforløb 7  Fysiske personers hæftelse, generelle principper i individualforfølgning 

Indhold Erhvervsret C – juraens grundregler af Karen Willemann, Anne Lind Gleerup 

og Ulla Rosen-kjær, forlaget Systime – iBog Kapitlerne: 21 og  

samt kap 23 

Supplerende stof: to afsnit af TV2 serien ”Fogeden kommer”  

http://kochchristensen.dk/ny-lov-om-aegtefaellers-oekonomiske-forhold-

paa-vej/ 

 

 

 
Omfang 8 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter Fælleseje, særråden og særhæften, formuedeling, ægtepagter og særeje 

Inkasso virksomhed, eksekutionsgrundlag – her under den forenklede 

inkasso proces, sagens gang i fogedretten, udlægsaktiver, retsvirkningen af 

udlæg, umiddelbare fogedforretninger og foreløbige retsmidler  

 

 
Berørte kernestofområder Kreditret med fokus på fysiske personers hæftelse samt de generelle 

principper i individualforfølgning.  
 

Væsentlige arbejdsformer Formidlingsorienteret klasseundervisning. Procesorienteret individuel 

undervisning, problemorienteret gruppeundervisning 

 
Kompetencer til 
erhvervslivet 

Eleven skal opnå grundlæggnede viden om ægtefællersnes økonomiske 

forhold. 

http://kochchristensen.dk/ny-lov-om-aegtefaellers-oekonomiske-forhold-paa-vej/
http://kochchristensen.dk/ny-lov-om-aegtefaellers-oekonomiske-forhold-paa-vej/
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Eleven skal opnå grundlæggende viden om inkasso og individualforfølgning 

ved fogedretten.  

Eleven skal kunne dsikuteter og vurdere juridiske problemstillinger i 

forhold til fyskiske personers hæftelse og individualforfølgning 

 

 

Undervisningsforløb 8 Ansættelsret 
Indhold Erhvervsret C – juraens grundregler af Karen Willemann, Anne Lind Gleerup 

og Ulla Rosen-kjær, forlaget Systime – iBog Kapitel 33 

 

 

 

Omfang 3 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter Ansættelsesbevis, hvem er funktionær, funktionærrettgheder og pligter, 

opsigelse og bortvisning, hovedpunkter i ferieloven, ligeberettigelse og 

diskrimination, beskyttelse ved virksomhedsoverdragelse 

 

Berørte kernestofområder Den danske model i hovedtræk - Funktionærloven i hovedtræk - Relevante 
bestemmelser i ferieloven, ligebehandlingsloven og lov om 
ansættelsesbeviser - Reglerne om beskyttelse af ansatte ved 
virksomhedsoverdragelse  

Væsentlige arbejdsformer Formidlingsorienteret klasseundervisning. Procesorienteret individuel 

undervisning, problemorienteret gruppeundervisning 

 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Elevn skal opnå grundlæggende viden ansættelsesreten med fokus på 
funktionærloven, ferieloven og andre arbejdsretlige love 
 
Eleven skal kunne anvende juridisk metode til analyse og vurdering af 
ansættelsesretlige problemstillinger 

 

 

KERNESTOF 

Kernestofområder Faglig inspiration - koblingen til erhvervslivet 

Demokratisk forståelse 
med fokus på 
sammenhængen mellem 
jura, moral og etik samt 
digital dannelse  

Retskilder og det danske 
retssystem  

Eleven skal opnå at, kunne forstå for de forskellige normer, som regulerer 

vores adfærd. Du skal også kunne forstå  sammenhængen mellem moral, etik 

og retsregler. 

At kunne anvende juridisk metode ved løsning af juridiske problemstillinger 
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juridisk metode  
 

Erstatning udenfor 
kontrakt, herunder 
generelle 
forsikringsretslige 
principper 
 

Eleven skal opnå grundlæggende viden om dansk erstatningsret og 

produktansvar. Eleven skal kunne anvende juridisk metode til analyse og 

vurdering af erstatningsretlige problemstillinger 

Eleven skal opnå kendskab til de grundlæggende regler omkring 

forsikringstyper, indgåelse af forsikringsaftaler, risiko oplysninger, 

forsikringsbegivenheden og forsikringsudbetaling 

 

Aftaleret, herunder 
kontrakters indgåelse 
nationalt, aftalers 
ugyldighed og fuldmagt  
 

Eleven skal opnå grundlæggende viden om aftalers indgåelse og de årsager, 

som kan bevirke, at en aftale ikke er indgået. Elevn skal kunne anvende 

juridisk metode til analyse og vurdering af aftaleretlige problemstillinger. 

Eleven skal opnå grundlæggende viden om aftalers indgåelse ved hjælp af 

fuldmægtige.  

Eleven skal kunne anvende juridisk metode til analyse og vurdering af de 

aftaleretlige problemstillinger, som opstår når en aftale er indgået af en 

fuldmægtig.  

Eleven skal opnå viden om andre mellemmænd 

Elevn skal opnå grundlæggende viden om, hvilke forhold der kan bevirke, at 

en indgået aftale bliver ugyldig, og skal kunne anvende juridisk metode til 

analyse og vurdering af problemstillinger i forbindelse med ugyldige aftaler 

/kontrakter  

 

Markedsføringsret  
 

Eleven skal opnå grundlæggende viden om markedsføringslovens 

bestemmelser og kunne anvende disse i relation til virksomhedens 

markedsføring 

Køberet med fokus på 
nationale regler i 
handelskøb og 
forbrugerkøb 
 

Eleven skal opnå grundlæggende viden om levering og risikoens overgang, 

forbrugerens pligter og sælgers misligholdelse i forbrugerkøb  

Eleven skal kunne anvende juridisk metode til analyse og vurdering af retlige 

problemstillinger ved forbrugerkøb. 

Eleven skal kunne anvende juridisk metode til analyse og vurdering af 
nationale køberetlige problemstillinger om leverring og risikoovergang, 
forsinkelses ved species og genus, forsinkelse ved successive leveringer, 
anticiperet forsinkelser samt SAS reglen og bindende individualisering af 
genusvarer 

 

Kreditaftaleloven - 

Kreditsikring i form af 

Eleven skal opnå grundlæggende viden om forbruger kredit 
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ejendomsforbehold, pant 

og tinglysning 

Og kunne anvende juridisk metode til analyse af og vurdering af kreditretlige 

problemstillinger 

Eleven skal opnå grundlæggende viden om kredit med ejendomsforbehold i 

forbruger aftaler og i handelsaftaler (B-2-B) 

 

Kreditret med fokus på 
fysiske personers 
hæftelse samt de 
generelle principper i 
individualforfølgning.  
 

Eleven skal opnå grundlæggnede viden om ægtefællersnes økonomiske 

forhold. 

Eleven skal opnå grundlæggende viden om inkasso og individualforfølgning 

ved fogedretten.  

Eleven skal kunne dsikuteter og vurdere juridiske problemstillinger i forhold til 

fyskiske personers hæftelse og individualforfølgning 

 

Den danske model i 
hovedtræk - 
Funktionærloven i 
hovedtræk - Relevante 
bestemmelser i 
ferieloven, 
ligebehandlingsloven og 
lov om 
ansættelsesbeviser - 
Reglerne om beskyttelse 
af ansatte ved 
virksomhedsoverdragelse 

Elevn skal opnå grundlæggende viden ansættelsesreten med fokus på 
funktionærloven, ferieloven og andre arbejdsretlige love 
 
Eleven skal kunne anvende juridisk metode til analyse og vurdering af 

ansættelsesretlige problemstillinger 

 

SUPPLERENDE STOF 

Supplerende stofområder Faglig inspiration - 

koblingen til 

erhvervslivet 

Straffeloven §§ 263, 263a 264, 264a og 264c i forhold til digital dannelse, etik og 
moral 

Umbrella sagen: 

https://www.fyens.dk/indland/Jurist-Hoejesteret-saetter-strafniveau-med-

boerneporno-dom/artikel/3314675 

 

Eleven skal opnå at, 

kunne forstå for de 

forskellige normer, 

som regulerer vores 

adfærd. Du skal også 

kunne forstå  

sammenhængen 

mellem moral, etik og 

retsregler. 

At kunne anvende 

juridisk metode ved 

https://www.fyens.dk/indland/Jurist-Hoejesteret-saetter-strafniveau-med-boerneporno-dom/artikel/3314675
https://www.fyens.dk/indland/Jurist-Hoejesteret-saetter-strafniveau-med-boerneporno-dom/artikel/3314675
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løsning af juridiske 

problemstillinger 

 
www.domstol.dk/glostrup/nyheder/domsresumeer/Pages/Nedsaterstatningforatfåkørtbenetafiento

gulykke.aspx 

https://erhvervsretc.systime.dk/fileadmin/indhold/03_erstatning/svoemmelaerersag.pdf 

http://forsikringsguide.net/forsikringsordbog/forsikringspolice/ 

http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2013/Sider/Leg-paa-ski-kan-blive-dyrt-isaer-for-

unge.aspx 

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Erstatningsansvardaekketafforsik

ring.aspx 

Lille intro film til erstatning 

https://www.youtube.com/watch?v=x2nGc1jd-Zk 

http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/da/omankenaevnet/aarsberetninger/2

008 

Film: Ulykkesforsikring 
https://www.youtube.com/watch?v=L92dTI4-Fx8 
Film: Hvad er en rejseforsikring? 
https://www.youtube.com/watch?v=BGGOlYwvyrI 
Film: Hvad er indboforsikring? 
https://www.youtube.com/watch?v=qF5DQPRVO3Q 
Film: Forsikring mod identitets tyveri 
https://www.youtube.com/watch?v=BZZMwI6IK4U 
Film: Unge og forsikringer 
https://www.youtube.com/watch?v=sixGZPICtew 

Eleven skal opnå 

grundlæggende viden 

om dansk 

erstatningsret og 

produktansvar. 

Eleven skal kunne 

anvende juridisk 

metode til analyse og 

vurdering af 

erstatningsretlige 

problemstillinger 

Eleven skal opnå 

kendskab til de 

grundlæggende 

regler omkring 

forsikringstyper, 

indgåelse af 

forsikringsaftaler, 

risiko oplysninger, 

forsikringsbegivenhe

den og 

forsikringsudbetaling 

 

http://www.langsted.dk/artikler/JP_20.03.2006.pdf Eleven skal opnå 

grundlæggende viden 

om aftalers indgåelse 

og de årsager, som 

kan bevirke, at en 

aftale ikke er indgået. 

Elevn skal kunne 

anvende juridisk 

metode til analyse og 

vurdering af 

aftaleretlige 

problemstillinger. 

Eleven skal opnå 

grundlæggende viden 

om aftalers indgåelse 

ved hjælp af 

fuldmægtige.  

http://www.domstol.dk/glostrup/nyheder/domsresumeer/Pages/Nedsaterstatningforatfåkørtbenetafientogulykke.aspx
http://www.domstol.dk/glostrup/nyheder/domsresumeer/Pages/Nedsaterstatningforatfåkørtbenetafientogulykke.aspx
https://erhvervsretc.systime.dk/fileadmin/indhold/03_erstatning/svoemmelaerersag.pdf
http://forsikringsguide.net/forsikringsordbog/forsikringspolice/
http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2013/Sider/Leg-paa-ski-kan-blive-dyrt-isaer-for-unge.aspx
http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2013/Sider/Leg-paa-ski-kan-blive-dyrt-isaer-for-unge.aspx
http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Erstatningsansvardaekketafforsikring.aspx
http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Erstatningsansvardaekketafforsikring.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=x2nGc1jd-Zk
http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/da/omankenaevnet/aarsberetninger/2008
http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/da/omankenaevnet/aarsberetninger/2008
https://www.youtube.com/watch?v=L92dTI4-Fx8
https://www.youtube.com/watch?v=BGGOlYwvyrI
https://www.youtube.com/watch?v=qF5DQPRVO3Q
https://www.youtube.com/watch?v=BZZMwI6IK4U
https://www.youtube.com/watch?v=sixGZPICtew
http://www.langsted.dk/artikler/JP_20.03.2006.pdf
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Eleven skal kunne 

anvende juridisk 

metode til analyse og 

vurdering af de 

aftaleretlige 

problemstillinger, 

som opstår når en 

aftale er indgået af en 

fuldmægtig.  

Eleven skal opnå 

viden om andre 

mellemmænd 

Elevn skal opnå 

grundlæggende viden 

om, hvilke forhold 

der kan bevirke, at en 

indgået aftale bliver 

ugyldig, og skal kunne 

anvende juridisk 

metode til analyse og 

vurdering af 

problemstillinger i 

forbindelse med 

ugyldige aftaler 

/kontrakter  

 
https://www.plesner.com/insights/artikler/2017/04/ny-markedsfoeringslov-vedtaget?sc_lang=da-DK 

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/find-sager/ 

Eleven skal opnå 

grundlæggende viden 

om 

markedsføringslovens 

bestemmelser og 

kunne anvende disse 

i relation til 

virksomhedens 

markedsføring 

Artikkel: https://finans.dk/artikel/ECE4255894/Straks-er-straks/?ctxref=ext 

Handelsbetingelser Sani Stål: 
https://www.sanistaal.com/da/om-sanistaal/forretningsbetingelser/salgs-og-
leveringsbetingelser 
Lille video om købeloven: 

www.youtube.com/watch?v=dIlgFxIy7Ck 

www.forbrug.dk 

 

Eleven skal opnå 

grundlæggende viden 

om levering og 

risikoens overgang, 

forbrugerens pligter 

og sælgers 

misligholdelse i 

forbrugerkøb  

https://www.plesner.com/insights/artikler/2017/04/ny-markedsfoeringslov-vedtaget?sc_lang=da-DK
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/find-sager/
https://finans.dk/artikel/ECE4255894/Straks-er-straks/?ctxref=ext
https://www.sanistaal.com/da/om-sanistaal/forretningsbetingelser/salgs-og-leveringsbetingelser
https://www.sanistaal.com/da/om-sanistaal/forretningsbetingelser/salgs-og-leveringsbetingelser
http://www.youtube.com/watch?v=dIlgFxIy7Ck
http://www.forbrug.dk/
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Eleven skal kunne 

anvende juridisk 

metode til analyse og 

vurdering af retlige 

problemstillinger ved 

forbrugerkøb. 

Eleven skal kunne 
anvende juridisk 
metode til analyse og 
vurdering af 
nationale køberetlige 
problemstillinger om 
leverring og 
risikoovergang, 
forsinkelses ved 
species og genus, 
forsinkelse ved 
successive leveringer, 
anticiperet 
forsinkelser samt SAS 
reglen og bindende 
individualisering af 
genusvarer 

 

https://www.familieadvokaten.dk/emner/643.html 

Video: Tingbogen - hvordan slår man op i den 
www.youtube.com/watch?v=FqAoHJkKIiw 

Video: Slå op i bilbogen og tjek for pant i brugt bil 
www.youtube.com/watch?v=jS9HN8OxvgI 

Video: Forstå tinglysningslovens §37 og §38 
www.youtube.com/watch?v=uK1iZr2t3y8 
 

Eleven skal opnå 

grundlæggende viden 

om forbruger kredit 

Og kunne anvende 

juridisk metode til 

analyse af og 

vurdering af 

kreditretlige 

problemstillinger 

Eleven skal opnå 

grundlæggende viden 

om kredit med 

ejendomsforbehold i 

forbruger aftaler og i 

handelsaftaler (B-2-B) 

 

Økonomien i din skilsmisse / Jyske Babnk TV 

https://www.youtube.com/watch?v=hiS8_DWXTxU 

Eleven skal opnå 

grundlæggnede viden 

https://www.familieadvokaten.dk/emner/643.html
http://www.youtube.com/watch?v=FqAoHJkKIiw
http://www.youtube.com/watch?v=jS9HN8OxvgI
http://www.youtube.com/watch?v=uK1iZr2t3y8
https://www.youtube.com/watch?v=hiS8_DWXTxU
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Udvalgte afsnit af Fogeden kommer TV2 

https://hval.dk/mitCFU/Samling.aspx?mode=2 

om ægtefællersnes 

økonomiske forhold. 

Eleven skal opnå 

grundlæggende viden 

om inkasso og 

individualforfølgning 

ved fogedretten.  

Eleven skal kunne 

dsikuteter og vurdere 

juridiske 

problemstillinger i 

forhold til fyskiske 

personers hæftelse 

og 

individualforfølgning 

 

http://www.bortvist.dk/det-siger-domstolene 

https://www.detfagligehus.dk/faa-hjaelp/loenmodtager/i-

arbejde/opsigelse/for-funktionaerer/ 

https://www.hk.dk/raadogstoette/opsigelse/fritstilling 

Elevn skal opnå 
grundlæggende viden 
ansættelsesreten 
med fokus på 
funktionærloven, 
ferieloven og andre 
arbejdsretlige love 
 
Eleven skal kunne 

anvende juridisk 

metode til analyse og 

vurdering af 

ansættelsesretlige 

problemstillinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hval.dk/mitCFU/Samling.aspx?mode=2
http://www.bortvist.dk/det-siger-domstolene
https://www.detfagligehus.dk/faa-hjaelp/loenmodtager/i-arbejde/opsigelse/for-funktionaerer/
https://www.detfagligehus.dk/faa-hjaelp/loenmodtager/i-arbejde/opsigelse/for-funktionaerer/
https://www.hk.dk/raadogstoette/opsigelse/fritstilling
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IT INDDRAGES I UNDERVISNINGEN 

Informationsteknologiske redskaber skal anvendes i undervisningen til at støtte de faglige mål og den 
pædagogiske proces. Informationsteknologi anvendes i erhvervsjura til  
̶ kritisk informationssøgning  

̶ bearbejdning og formidling  

̶ vidensdeling  

̶ præsentation.  

EVALUERING 

De faglige mål er grundlaget for den løbende evaluering af elevernes mundtlige standpunkt. Med 

udgangspunkt i de faglige mål skal eleven undervejs i det samlede forløb bibringes en klar opfattelse af 

niveauet for og udviklingen i sit faglige standpunkt. Der skal desuden gennemføres aktiviteter, som får eleven 

til selv at reflektere over sin juridisk faglige udvikling. Særligt evnen til at identificere, fortolke og vurdere, 

hvilken betydning lovgivningen har for borgere og virksomheder, skal indgå her. 

EKSAMINATIONSGRUNDLAG 

Der afholdes en individuel mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale evt. med et antal bilag.  
Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 48 minutters forberedelsestid.  
Før prøven sender skolen prøvemateriale til censor.  
Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation, og former sig derefter som en samtale mellem 
eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i opgaven. Den enkelte opgave må højst anvendes ved tre 
eksaminationer på samme hold.  
Prøvematerialet skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet.  
 

BEDØMMELSESGRUNDLAG  

 Elevens mundtlige præstation ved prøven.  

BEDØMMELSESKRITERIER 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som er: 

• Eleverne skal kunne  

• ̶ forstå det demokratiske medborgerskab  

• ̶ forstå juridiske grundprincipper og terminologi  

• ̶ foretage et juridisk ræsonnement  

• ̶ anvende juridisk metode til analyse og vurdering af juridiske problemstillinger  

• ̶ forstå juridiske problemstillinger i samspil med andre fag  

• ̶ udtrykke sig hensigtsmæssigt  

• ̶ foretage juridisk informationssøgning  

• ̶ anvende retskilder  
 

 Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation. 


