Undervisningsbeskrivelse
Erhvervsret C ved cij
Termin

Juni 117

Institution

Erhvervsskolerne Aars

Uddannelse

hhx

Fag og niveau

Erhvervsret C

Lærer

Charlotte Irene Jakobsen (cij)

Hold

3c16

Forløbsoversigt (11)
Forløb 1

Etik og moral

Forløb 2

Erstatningsret

Forløb 3

Danske domstole

Forløb 4

Handelskøb

Forløb 5

Markedsføringsret

Forløb 6

Forbrugeraftaler

Forløb 7

Ansættelsesret

Forløb 8

Køberet

Forløb 9

Kreditret

Forløb 10

Hæftelse

Forløb 11

Retsforfølgning

Side 1 af 12

Forløb 1: Etik og moral
Forløb 1

Etik og moral

Indhold

Noter:
Hej Alle
Til i dag skal I læse kapitel 1 om Etik, moral og jura.
Bogen hedder Erhvervsret C, og I har adgang til den via Systime.
Glæder mig til at møde Jer.
Mange hilsner Charlotte

Omfang

4 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
redegøre for de retsfilosofiske, etiske og internationale aspekter.
Kernestof:
retlig regulering og retskilder.

Væsentligste
arbejdsformer

Mundtlig gennemgang af teori og diskussion på klassen

Side 2 af 12

Forløb 2: Erstatningsret
Forløb 2

Erstatningsret

Indhold

Noter:
Hej 3C
For at jeg er sikker på, at alle er med, så skal I aflevere Tjekspørgsmålene fra
kapitlet Erstatningsret skriftligt inden næste tirsdag kl. 14. De kan sendes til min
mail cij@esaars.dk.
I er velkommen til at skrive til mig, hvis der er spørgsmål til afleveringen.
Mvh Charlotte
Hej 3C
Til i dag tirsdag skal I læse kap. 23. Vi gennemgår det på klassen.
HUSK de skriftlige spørgsmål til i dag. Der er frist for aflevering kl. 14.
På gensyn Charlotte
Hej 3C
Jeg vil gerne, at I læser kap. 22 i bogen om danske domstole til mandag.
Mvh Charlotte
Hej 3C
I skal læse bogens kapitel 4 om aftaleret, både til i dag og næste tirsdag den 13
september 2016.
Den skriftlige opgave ligger på Canvas under "Intro til Erhvervsret"
Mvh Charlotte
Hej 3C
Jeg har overtalt Martin til at komme med til denne time.
Han vil fortælle om fast ejendom; køb, salg, finansiering, udlejning og hvad I har
af spørgsmål.
VH Charlotte

Omfang

6 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
redegøre for aspekter omkring nationale og internationale retskilder.
Kernestof:
retlig regulering og retskilder.
erstatning uden for kontrakt, produktansvar.

Væsentligste
arbejdsformer

Mundtlig gennemgang af teori, suppleret med skriftlige opgaver og
gruppefremlæggelse af problemformuleringer på klassen.

Side 3 af 12

Forløb 3: Danske domstole
Forløb 3

Danske domstole

Indhold

Værneting
Noter:
Hej 3C
Vi gennemgår aftalemodellen igen og laver en opgave på klassen ud fra juridisk
metode.
Vh Charlotte
Hej 3C
På baggrund af teorien om forbrugerafteler laver vi nogle opgaver i denne time,
med afsæt i juridisk metode.
Hej 3C
Vores undervisning er blevet aflyst i dag tirsdag den 13 september, men de lektier
som er lagt ind, er gældende for undervisning i dag onsdag.
I skal læse kap 4 om aftaleret og aflevere jeres skriftlige opgave, for fravær den 30
august.
Min mail er cij@esaars.dk
MVh Charlotte
Hej 3C
I skal læse kapitel 5 om forbrugeraftaler. Vi gennemgår teori på klassen.

Omfang

4 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
redegøre for de retsfilosofiske, etiske og internationale aspekter.
diskutere aspekter vedrørende retsforfølgning.
Kernestof:
retlig regulering og retskilder.

Væsentligste
arbejdsformer

Mundtlig gennemgang af teori, suppleret med skriftlige opgaver og
gruppefremlæggelse af problemformuleringer på klassen.

Side 4 af 12

Forløb 4: Handelskøb
Forløb 4

Handelskøb

Indhold

Noter:
Hej 3C
I dag gennemgår vi teori om Forbrugeraftaler igen, og løser en opgave.
og så tager jeg lidt forskelligt med til sidste time.
Mvh Charlotte
Hej 3C
I skal læse kapitel om handelskøb, vi tager lidt mere teori.
Vi bruger de sidste 15 minutter på at gennemgå kryds/tværs opgaven fra i fredags.
Mvh Charlotte
Hej 3C
Vi tager lidt teori om købeaftaler.
Hej 3C
Vi laver opgave og kryds/tværs om de sidste kapitler.
Mvh Charlotte

Omfang

6 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende juridisk metode til analyse og vurdering af dansk privatretlige
problemstillinger i forholdet mellem virksomheden og dens omverden.
Kernestof:
køb og salg af varer, nationalt og internationalt samt tjenesteydelser, international
privatret, forbrugerkøb.

Væsentligste
arbejdsformer

Mundtlig gennemgang af teori, suppleret med skriftlige opgaver og
gruppefremlæggelse af problemformuleringer på klassen.

Side 5 af 12

Forløb 5: Markedsføringsret
Forløb 5

Markedsføringsret

Indhold

Noter:
Hej 3C
Vi tager fat på kapitel om markedsføringsret, og repeterer kapitel om
forbrugeraftaler.
Mvh Charlotte
Hej 3C
Til denne lektion skal I gruppevis fremlægge jeres afsnit om handelskøb.
MVH Charlotte
Hej 3C
Vi repeterer handelskøb og løser et par opgaver. Der fremlæggelse af gruppearbejde
i næste time.
Mvh Charlotte

Omfang

5 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende juridisk metode til analyse og vurdering af dansk privatretlige
problemstillinger i forholdet mellem virksomheden og dens omverden.
Kernestof:
kontrakters indgåelse, forbrugeraftaler, markedsføring.

Væsentligste
arbejdsformer

Gennemgang af teori, suppleret med skriftlige opgaver og gruppefremlæggelse af
problemformuleringer på klassen.

Side 6 af 12

Forløb 6: Forbrugeraftaler
Forløb 6

Forbrugeraftaler

Indhold

Forbrugeraftaler er kombineret med Markedsføringsret.
Noter:
I skal arbejde selv i dag med forbrugeraftaler. I skal lave de to opgaver der ligger
under forbrugeraftaler. (bog fra systime).
De skal afleveres til Charlotte, enten på mail eller på Uddata.
I timen den 22/11 bliver opgaverne gennemgået på klassen, sammen med
opgaverne i lavede sidste gang.
Hej 3C
Vi gennemgår det sidste teori for markedsføringsret - og så får I tid til jeres
fremlæggelse i grupper.
Mvh Charlotte
Hej 3C
Til i dag skal I læse kapitel 8 om ansættelsesret. Vi skal have gennemgået dette lille
kapitel inden vi holder juleferie. Har I nogle personlige ansættelsesretlige
problemstillinger fra jeres fritidsjob, så sig endelig til, så kan vi gennemgå dem på
klassen. Hvis I vil være anonyme, så send dem til mig på mail, så laver jeg dem
som en opgave på klassen.
Mvh Charlotte
Hej 3C
Vi begynder 1 time med jeres gruppe fremlæggelser.
Og er der tid tilbage tager vi en opgave.
Mvh Charlotte

Omfang

6 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende juridisk metode til analyse og vurdering af dansk privatretlige
problemstillinger i forholdet mellem virksomheden og dens omverden.
Kernestof:
kontrakters indgåelse, forbrugeraftaler, markedsføring.
kreditaftaler, kreditsikring, herunder pant og kaution.

Væsentligste
arbejdsformer

Mundtlig gennemgang af teori, suppleret med skriftlige opgaver fra bogen og
gruppefremlæggelse af problemformuleringer på klassen.

Side 7 af 12

Forløb 7: Ansættelsesret
Forløb 7

Ansættelsesret

Indhold

Ansættelsesret er sammenholdt med erstatningsret og arbejdsgiver ansvar

Omfang

5 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende juridisk metode til analyse og vurdering af dansk privatretlige
problemstillinger i forholdet mellem virksomheden og dens omverden.
diskutere og vurdere ansættelsesretlige problemstillinger.
Kernestof:
retlig regulering og retskilder.
ansættelsesret.

Væsentligste
arbejdsformer

Mundtlig gennemgang af teori, suppleret med skriftlige opgaver og
gruppefremlæggelser af problemformuleringer på klassen.

Side 8 af 12

Forløb 8: Køberet
Forløb 8

Køberet

Indhold

Noter:
Hej 3C
I sidste time i dag - går vi i gang med kreditret, så i må gerne begynde at læse
kapitlet.
VH Charlotte
Hej 3c
I skal repetere afsnit om erstatningsansvar til i morgen. Vi skal sammenholde
arbejdsgiver ansvar med ansættelsesret.
VH Charlotte

Omfang

4 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende juridisk metode til analyse og vurdering af dansk privatretlige
problemstillinger i forholdet mellem virksomheden og dens omverden.
Kernestof:
retlig regulering og retskilder.
køb og salg af varer, nationalt og internationalt samt tjenesteydelser, international
privatret, forbrugerkøb.

Væsentligste
arbejdsformer

Mundtlig gennemgang af teori suppleret med skriftlige opgave og
gruppefremlæggelse af problemformuleringer

Side 9 af 12

Forløb 9: Kreditret
Forløb 9

Kreditret

Indhold

Noter:
Hej 3C
Timen i dag afvikles som virtuel undervisning, dvs at I skal forberede
fremlæggelsen i grupper til onsdag den 8 marts. Problemformuleringerne findes på
Canvas under Kreditret.
VH Charlotte
Hej 3C
Gruppefremlæggelse på klassen i dag.
Problemformuleringen findes på canvas.
VH Charlotte

Omfang

4 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende juridisk metode til analyse og vurdering af dansk privatretlige
problemstillinger i forholdet mellem virksomheden og dens omverden.
Kernestof:
retlig regulering og retskilder.
kreditaftaler, kreditsikring, herunder pant og kaution.

Væsentligste
arbejdsformer

Mundtlig gennemgang af teori, suppleret med skriftlige opgaver og mundtlig
gruppefremlæggelse af problemformuleringer

Side 10 af 12

Forløb 10: Hæftelse
Forløb 10

Hæftelse

Indhold

Noter:
Hej 3C
I har virtuel undervisning i dag.
I skal lave opgaverne i kapitlet med kredit-ret.
Opgaverne skal være klar til på fredag i 3. modul.
MVH Charlotte.

Omfang

3 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende juridisk metode til analyse og vurdering af dansk privatretlige
problemstillinger i forholdet mellem virksomheden og dens omverden.
Kernestof:
retlig regulering og retskilder.

Væsentligste
arbejdsformer

Mundtlig gennemgang af teori, suppleret af skriftlige opgaver og
gruppefremlæggelse af problemformuleringer

Side 11 af 12

Forløb 11: Retsforfølgning
Forløb 11

Retsforfølgning

Indhold

Noter:
Hej 3C
I skal læse kapitel 20 om hæftelse.
Vi skal i gang med det sidste emne - hæftelse.

Omfang

6 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
anvende juridisk metode til analyse og vurdering af dansk privatretlige
problemstillinger i forholdet mellem virksomheden og dens omverden.
diskutere aspekter vedrørende retsforfølgning.
Kernestof:
retlig regulering og retskilder.

Væsentligste
arbejdsformer

Mundtlig gennemgang af teori, suppleret med skriftlige opgaver og
gruppefremlæggelse af problemformuleringer.
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