
Større skriftlig opgave (SSO) 
Tidsplan 2023 

 

 Tidspunkt Indhold Ansvarlig 

Orientering i fagene Uge 3-4 Orientering om muligheden for at skrive SSO i 
de enkelte fag  

Eleverne præsenteres for tidligere SSO'er i 
fagene, så de ser en færdig opgave. 

Alle faglærere 

Opstart Uge 4 SSO-forløbet og formalia krav præsenteres 
fælles. 

Ledelsen 

Klassevejledning 1 

 

Uge 4 

 

Fokus: Første indkredsning af emne og 
fagkombination.  

Eleverne skal medbringe ideer til emner og 
fag.  

Klasseleder 

Fagbazar Uge 4 Alle fag er repræsenteret. Her kan eleverne 
kvalificere deres emner og fagideer. 

1-2 lærere 
(faggrupperne 
melder ind) 

Fælles oplæg Uge 4 Fælles oplæg i festsalen, hvor Mikkel fra 
Frederikssund bibliotek giver tips til 
informationssøgning og fortæller om, hvad 
biblioteket kan hjælpe med, og hvilke digitale 
ressourcer der er tilgængelige via biblioteket. 

Biblioteket 

AVE 

Klassevejledning 2 

 

Uge 6 

 

Indkredsning af fag, emne, metodiske 
overvejelser og indsamling af materiale. 
Eleverne skal medbringe materiale eks. 
Grafer, bog, forsøgsresultater eller lignende. 

Teamlærer 

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 

 

Uge 8 

(To 
moduler) 

Medbring vejledningsskema 1. Eleven 
medbringer materiale (i begge fag), udkast til 
problemformulering med fokus på de 
taksonomiske niveauer og overvejelser om 
metoder samt udkast til litteraturliste.  

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

Når eleven ikke er til vejledning er der 
opgavetid, biblioteket er åbent. 

Alle vejledere 

Individuel 

vejledning 2 

 

Uge 10 

(To 
moduler) 

Medbring vejledningsskema 2. fokus på 
problemformulering, materialevalg og det 
videre forløb. Eleven medbringer færdigt 
udkast til  problemformulering med fokus på 
de taksonomiske niveauer samt overvejelser 
om metoder og materiale.  

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

Når eleven ikke er til vejledning er der 
opgavetid, biblioteket er åbent. 

Alle vejledere 



Opgaveformulering Uge 10-12  Lærerne mødes og udformer 
opgaveformuleringer 

Alle vejledere 

Workshop  

Formalia og 

informationssøgning 

Uge 12 

24.3.23 

(To 
moduler) 

1: Formaliaworkshop 

2: Workshop med Mikkel fra Frederikssund 
bibliotek. 

Ledelsen 

Biblioteket 

Opgaven udleveres 24.3.23 Opgaven udleveres i Netprøver fredag den 
24.3. kl. 12.05 

Alle vejledere er til stede til at besvare evt. 
spørgsmål 

Alle vejledere 

 Opgave start 24.3.23 Alle elever laver en disposition for opgaven og 
skrivedagene, der godkendes af teamet 

Teamet 

 27.3.23 Gruppevejledning, alle vejledere samler egne 
elever og laver fælles vejledning, spørgsmål 
mm. Dette kan være fysisk eller virtuelt. 

 

Individuel 

vejledning 3 

28.3.23 1. vejledningsrunde  

  

Alle vejledere 

Aflevering 31.3.22 Opgaven afleveres i PDF i Netprøver fredag 
den 31.3.22 kl.13.40 

  

Andet i 

skriveperioden 

 

 Læsevejleder Anne Spragge afholder 
skrivecafé: 

Onsdag, den 29.3. kl. 10.00-13.30 

 

Biblioteksvejlederne Mikkel og Dennis har 
kontortid:  

Torsdag, den 30.3., kl. 12.-15.30 

 

 


