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Før valget af fag. 
 
Uge 39 mandag den 24. september i 3. lektion: generel orientering om 3g SRP i 

Auditoriet. Efter generel orientering i AUD mødes man klassevis m. 
studieretningslederen og brainstormer. Fagene orienterer om 3g SRP i 
undervisningen primært i uge 39/40. Ønsker man at skrive i allerede afsluttede 
fag, så kontaktes den tidligere lærer, eller man får en anvist af ledelsen.  

 
Uge 40 tirsdag den 2. oktober kl. 11.00: i Lectio vælge fag og de foreløbige tanker 

om område angives. (Fagvalg til SRP på din forside) 
 
Uge 40 Senest fredag den 5. oktober: offentliggørelse af vejledere og 

vejledningsplan til torsdag den 12. oktober.  
 
Uge 41 onsdag den 10. oktober i 3., 4. og 5. lektion: eleverne vejledes af de 

vejledere, der er udpeget ud fra elevernes valg af fag. Der skemalægges 
vejledning. Se vedhæftning i Lectio. 
Forberedelse: medbring på skrift forslag til områder opgaven kan handle om. 
 
Obligatorisk workshop om plagiat og litteratursøgning i AUD. Varighed ca. 30 
min - man deltager enten kl. 11.00 eller kl. 11.35. 

   
 
Endeligt valg af område. 
 
Uge 43 tirsdag den 23. oktober senest kl. 12.40: valg af område.  

Den udleverede elevblanket afleveres udfyldt og med begge vejlederes 
underskrift på kontoret. Tjek i god til i Lectio, hvornår du kan få underskrift af 
din vejleder! 

 
Uge 43 fredag den 26. oktober: vejledere bekræftes endeligt. Ofte vil det være 

faglæreren, der er vejleder, men skolen kan udpege andre vejledere. 
 
 
Vejledningsperioden. 
 
Uge 44  onsdag den 31. oktober: 3g SRP-arbejdsdag. Der skemalægges vejledning 

med egne vejledere. Forberedelse til vejledningen: Medbring, på skrift, forslag 
til hvad opgaven skal handle om, hvilke centrale emner, der skal indgå og 
hvilken litteratur, du kunne forestille dig at bruge.  
Tal gerne med din vejleder om litteratur inden vejledningsrunden og medbring 
så vidt muligt relevant litteratur til vejledningen. 

 
Uge 45  torsdag den 8. november 1., 2. og 3. lektion: vejledning med egne 

vejledere. Forberedelse til vejledningen aftales med vejlederne, og der 
medbringes stikord på skrift om projektet. Medbring også spørgsmål på skrift. 

 
Uge 46 tirsdag den 13. november: lærerne indskriver opgaveformuleringerne i 

Netprøver senest kl. 11. 
 



 
 
 
Skriveperioden. 
 
Uge 46 fredag den 16. november: skriveperioden starter. Opgaveformuleringen 

udleveres kl. 13.55 i Auditoriet.  
Skriveperioden er fra fredag den 16. november kl. 14.00 til fredag den 30. 
november klokken 14.00. 

 
Uge 47 torsdag den 22. november: Vejledning med skemalagt vejledning for den 

enkelte elev.  
Forberedelse til vejledningen: Mød op med en liste over ting, du gerne vil 
diskutere med dine vejledere. Jo bedre du er forberedt, des bedre bliver 
vejledningen.  
Bemærk at vejledningen ikke må omfatte bedømmelse af (dele af) opgaven.  

  
Uge 48 fredag den 30. november senest kl. 14.00: SRP-Besvarelsen afleveres 

elektronisk i netprøver.dk. Opgaven inkl. bilag afleveres som en pdf.  
(I helt særlige tilfælde kan der vedlægges bilagsmateriale som 
ekstramateriale). 

 
Hvis du har benyttet vigtigt materiale fra internettet, kan dette afleveres 
udskrevet på kontoret.  
Kontoret opbevarer materialet i tilfælde af, at en censor ringer og har brug for 
det. 

 
Uge 4 Censur afsluttes mandag den 21. januar 2019. 
 
Uge 4 Karaktererne offentliggøres til eleverne i Lectio. 
 


