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Tidsplan 2023 

 

 Tidspunkt Indhold Ansvarlig 

Orientering i 
fagene 

Uge 2-3 Orientering om muligheden for at skrive SRP i 
de enkelte fag.  

Alle faglærere 

Klassevejledning 1 

23. januar, 4. modul 

 

 

 

Uge 4 

 

Fælles intro-oplæg om SRP med fokus på det 
samlede forløb fra opgaveskrivning til den 
mundtlige prøve. 

Herefter i klasserne: Første indkredsning af 
emne og fagkombination.  

Eleverne skal medbringe ideer til emner og 
fagkombinationer. Se vejledningsskema 1.   

MHR 

3-4 lærere fra 
hver klasse  

 

Klassevejledning 2 

6 februar, 

2. eller. 4. modul 

Uge 6 

 

Fokus: Valg af fagkombination, indkredsning af 
emne, metodiske overvejelser og indsamling af 
materiale.  

Eleverne skal hjemme arbejde videre med 
deres ide til emne og fagkombination samt gøre 
sig metodiske overvejelser – og for de fag, hvor 
det er relevant – påbegynde 
materialeindsamling og udformning af 
litteraturliste. Se vejledningsskema 2. 

3-4 lærere fra 
hver klasse  

Fagvalg og tildeling 
af vejledere 

 

Uge 6 Deadline for valg af fag og emne er onsdag den 
8.2. kl. 12.00. 

Tildeling af vejledere offentliggøres fredag den 
10.2. kl. 15.30.  

Ledelsen 

Individuel 
vejledning 1 

24. februar,  

3 + 4. modul 

 

Uge 8 

 

Fokus: Drøftelse af emne, foreløbigt indsamlet 
materiale samt det videre forløb.  

Eleverne medbringer udkast til 
problemformulering med fokus på de 
taksonomiske niveauer og overvejelser om 
metoder samt udkast til litteraturliste. Se 
vejledningsskema 3. 

Biblioteksvejlederne Mikkel og Dennis er på 
skolen, og eleverne kan få hjælp til 
informationssøgning mm. 

Alle vejledere 

Individuel 
vejledning 2 

9. marts,  

3 + 4. modul 

 

Uge 10 

 

Fokus: Drøftelse af problemformulering, 
indsamlet materiale og det videre forløb.  

Eleverne medbringer færdig 
problemformulering med fokus på de 
taksonomiske niveauer samt overvejelser om 
metoder og foreløbig litteraturliste. Se 
vejledningsskema 4. 

Biblioteksvejlederne Mikkel og Dennis er på 
skolen, og eleverne kan få hjælp til 
informationssøgning. 

Alle vejledere 

Skriveperioden 

Uge 12-13 

 Opgaven udleveres i Netprøver fredag den 
12.3. kl. 15.30.  

Opgaven afleveres i PDF i Netprøver fredag den 
26.3. kl.15.30.  

 



Vejledning og 
skrivecafé i 
skriveperioden 

Uge 12-13 

•  
• I skriveperioden afholdes den 3. 

individuelle vejledning tirsdag den 21.3.  
 

• Læsevejleder Anne Spragge afholder 
skrivecafé, hvor man kan få hjælp til at 
skrive sin opgave, på følgende dage:  

 
Torsdag, den 23.3. kl. 10.00-13.30 
Onsdag, den 29.3. kl. 10.00-13.30 

 
• Biblioteksvejleder Mikkel har kontortid 

på biblioteket følgende dage:  
 
Tirsdag, den 21.2. kl. 12-15.30 
Onsdag, den 22.3. kl. 12-15.30 
Torsdag, den 30.3., kl. 12-15.30 

 

Derudover kan vejlederne kontaktes i Lectio i 
skriveperioden, og der kan også laves aftale om 
vejledning på skolen eller via Teams. 

 

 


