
 

  

INTERNE PRØVER OG  

SKRIFTLIGE OPGAVER PÅ FVGH 
Overblik over relevante tidsrum, ansvarlige, 

skabeloner, etc. 

 

 

Ufærdigt materiale er markeret med gult 

Samtlige skabeloner skal opfattes som vejledende og til 

inspiration - SPØRG ALTID DIN LÆRER om hvilke du/din 

klasse skal bruge! 



1 

STX 

1.G 

AP  

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

Undervisning i AP  Dansk-, engelsk- og 
latinlærer 

Der gennemføres en 
indledende screening 
(skriftligt) af 
dansklæreren 

1: AP-stoffordeling 

Mundtlig eksamen (uge 45) - 
vægt 0,25 - skemalægges af 
eksamensplanlæggeren 

Dansk-, engelsk- og 
latinlærer 

Max. 10 grupper pr. 
klasse 
½ af en klasses 
grupper eksamineres 
af dansk + latin 
½ af en klasses 
grupper eksamineres 
af engelsk + latin 
1 time forberedelse 
½ time eksamination. 
Der gives én karakter 
som dog ikke behøves 
at være ens for alle i 
gruppen.  

2: AP-prøve 
vejledning 

Evt. sygeeksamen AP-lærerne kommer 
med forslag til hvornår 
sygeeksamen kan 
foregå. 

  

NV 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

Undervisning i NV  Naturgeografi-, 
biologi-, fysik- og 
kemilærer 

Portfolie 3: Skabelon til 
portfolie 

Mundtlig eksamen (uge 45) - 
vægt 0,25 - skemalægges af 
eksamensplanlæggeren 

Naturgeografi-, 
biologi-, fysik- og 
kemilærer 

Individuel eksamen 
tyve minutter med to 
af fagets lærere. Der 
eksamineres i, den 
gennem forløbet 
udarbejdede, 
portfolie. Der gives én 
karakter.  

4: NV-prøve 
vejledning 

Evt. sygeeksamen NV-lærerne kommer 
med forslag til hvornår 
sygeeksamen kan 
foregå. 

  

  

http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag1.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag2.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag2.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag3.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag3.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag4.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag4.pdf


2 

STX 

1.G 

DHO 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

Hele maj måned -fordybelse  Dansk- og 
historielærere 

 5: Skabelon over 
fuld DHO 

To Videnskabsteorimoduler DHO-lærere og 
Videnskabsteorilærer 

  

Studiecenterintro,  
litteratursøgning og 
litteraturlisteudarbejdelse 
(slut april) 

Studiecenteransvarlig 
+ dansk eller 
historielærere 

  

3 hele skrivedage med 
vejledning - skemalægges af 
eksamensplanlæggeren 

Dansk- og 
historielærere 

 6: Retteark til 
større skriftlige 
opgaver (DHO og 
SRO) 

Mundtlig årsprøve i 
eksamensperioden  

Dansk- og 
historielærere 

Der gives en skriftlig 
og en mundtlig 
karakter, der 
inkluderes i 
årskarakteren 

Husk at få 
udleveret en 
skabelon til 
talepapir af din 
lærer! 

MATEMATIK 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

Uge 34 Matematiklærerne Indledende screening  

Uge 40 Matematiklærerne Afsluttende 
grundforløbs-
screening 

 

I eksamensperioden - 
mundtlig årsprøve 

Matematiklærerne 1½ time 
gruppearbejde med 
matematiklæreren 
som vandrende 
observatør - herefter 
individuel prøve i 20 
minutter m. 20 
minutters 
forberedelse. Der 
gives én karakter. 

Prøven er på b-niveau 
(for alle elevers 
vedkommende). 

8: Vejledning i 
matematikeksamen 

 

 

http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag5.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag5.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag6.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag6.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag6.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag6.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag8.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag8.pdf


3 

STX 

1.G 

MUNDTLIGE ÅRSPRØVE STUDIERETNINGSFAG B 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

I eksamensperioden Studieretningslærerne 
på b-niveau 

Afhængig af 
fagbekendtgørelser 

 

  



4 

STX 

2.G 

SRO 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

Uge 47-uge 2 Orientering om 
SRO-emner i fagene 

SRO-lærere    

Sidste frist for orientering om 
SRO (mandag uge 2) 

SRO-teamet   

Sidste frist for valg af 
fagpakke til SRO (fredag uge 
2) 

2.g eleverne   

Uge 48/50/4  
Videnskabsteori-moduler 

Første modul m. SRO-
lærer, 2. modul 
Videnskabsteorilærer 
og 3. modul SRO-
lærere 

  

Uge 6  

5 hele skrivedage 
skemalægges af 
eksamensplanlæggeren 

Med vejledning http://www.fvgh.dk/sro-
0  

6: Retteark til 
større skriftlige 
opgaver (DHO og 
SRO) 

Mundtlig årsprøve i uge 13 (20 
min. pr. elev) 

SRO-teamet Der gives en skriftlig og 
en mundtlig karakter, 
der inkluderes i 
årskarakteren 

9:Talepapir til 
fremlæggelse af 
SRO 

SKRIFTLIGE TERMINSPRØVER 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

Ugen før studieturen Engelsk b-niveau 
læreren 

Matematik b-niveau 
læreren 

Dansklæreren 

Afhængig af 
fagbekendtgørelser 

 

ÅRSPRØVER/STUDIERETNINGSFAG A 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

I eksamensperioden Studieretningslærerne 
på A-niveau 

Afhængig af 
fagbekendtgørelser 

 

 

  

http://www.fvgh.dk/sro-0
http://www.fvgh.dk/sro-0
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag6.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag6.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag6.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag6.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag9.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag9.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag9.pdf
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STX 

3.G 

SRP 

Begivenheder/Datoer/tidsr
um 

Ansvarlige Produkt Bilag 

Uge 50 Orientering om 
SRP- 

efterfølgende skrivemodul  

Rektor 

A-niveaulærer 

Oprettelse af fane i 
klassens skrivebog i 
O365 med 
begyndende 
problemformulering 

10: Flyums 7-trinsmodel 

Perioden uge 2-4  

Indsamling af tilsagn fra 
vejledere 

3.g eleverne Udfyldt tilsagnspapir 
med underskrifter fra 
accepterende 
vejledere 

10a: Emne-fag-valg tilsagn 

Uge 2 
Skrive/videnskabsteorimod
ul  

Videnskabsteorilærer og 
A-niveaulærere 

Videre arbejde med 
problemformulering 

11: Pentagon for den faglige 
opgave 

Uge 3 Et moduls 
fagworkshop 

Alle 3.g-lærere   

Uge 4 Aflevering af ønsker 
til fag- og vejledere 

3.g eleverne    

Uge 3-5 To skrivemoduler 
samt aflevering af elev-
problemformulering 

3.g dansklærer En færdig elev-
problemformulering 

11a: 
Elevproblemformuleringsskabe
lon 

Uge 6 
Videnskabsteorimodul 

Videnskabsteorilæreren   

Uge 8 SRP-vejledning (2 
moduler) 

Skemalæggeren Skemalagt 
vejledning med 
begge fagvejledere. 

 

Uge 9 
Videnskabsteorimodul 

Videnskabsteorilæreren 
og fagvejledere 

  

Uge 10 Opgaveformulering 
afleveres 

Fagvejledere   

Uge 11+13 10 hele 
skrivedage skemalægges 
af eksamensplanlæggeren 
Mindst to vejledningstider 
samt 20 timers 
undervisning 

Udleveringsworkshop 
Afleveringsworkshop 
Skriveværksteder 
Videnskabsteorivejlednin
ng 

http://www.fvgh.dk/s
rp 

 

11b: Elevvejledning SRP 

Senest en uge før 
eksamensperiodens start 
tilsendes opgaverne til den 
udvalgte vejleder.  

 

Udvalgt vejleder   

http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag10.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag10a.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag11.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag11.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag11a.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag11a.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag11a.pdf
http://www.fvgh.dk/srp
http://www.fvgh.dk/srp
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag11b.pdf
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Inden mdtl. eksamen: 
Samtale om styrker og 
svagheder ved det 
skriftlige produkt (ikke 
votering!) Afklaring af 
fokuspunkter til den 
faglige samtale 

Udvalgt vejleder og 
ekstern censor - max 15 
min. pr. opgave 

  

Mundtlig eksamen i 
eksamensperioden (½ 
time pr. elev)  - vægt 2 

Udvalgt vejleder og 
ekstern censor 

Der gives én karakter 12: Talepapir til mundtligt 
forsvar SRP  

SKRIFTLIGE TERMINSPRØVER 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

Mens 2.g er på studietur - 
skemalægges af 
eksamensplanlæggeren 

Studieretningsfaglærere 
(A-niveau) 

Afhængig af 
fagbekendtgørelser 

 

 

  

http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag12.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag12.pdf
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HF 

1.HF 

HDO 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

Uge 43-47 og uge 49  Dansk- og 
historielærere 

Fuld HDO og 
fremlæggelse  

13: HDO overblik 

3 hele skrivedage med 
vejledning - skemalægges af 
eksamensplanlæggeren (uge 
47) 

Dansk- og 
historielærere 

 14: Evaluering af 
HDO 

Mundtlig forsvar uge 50  Dansk- og 
historielærere 

Skriftlig evaluering fra 
både dansk- og 
historielæreren samt 
en fælles karakter. 

15: HDO Mundtlig 
evaluering 

 

NF 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

NF-undervisning NF-undervisning 5-siders opgave, som 
danner grundlag for 
den interne 
fællesfaglige prøve - 
afleveres min. 1 uge 
før prøven 

16:Skabelon til NF-
opgave 

Intern fællesfaglig - 
slutningen af 
undervisningstiden (ca. uge 
19) 

NF-lærerne  17: Vejledning til 
intern NF-prøve 

18: Eksempel på 
problemformulering 
og besvarelse 

Ekstern enkeltfaglig i 
eksamensperioden - vægt 1,5 

Udtrukket faglærer og 
ekstern censor 

  

  

http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag13.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag14.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag14.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag15.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag15.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag16.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag16.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag17.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag17.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag18.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag18.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag18.pdf
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HF 

1.HF 

PROJEKTFORLØB 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

1: Refleksioner over valg af 
ungdomsuddannelse/august 

Dansklærerne/3 
moduler 

  

2: Lokale virksomheder/uge 
39 

Naturfagslærerne/6 
moduler 

  

3: Hvilket erhverv har du om 
10 år?/uge 12 

Samfundsfagslærere/6 
moduler 

  

KS 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

Synopsis-fremlæggelser når 
det passer i fællesfaglige 
forløb (en fremlæggelse pr. 
semester) 

KS-lærerne giver i god 
tid besked til 
eksamensplanlægger 
om hvornår det ønskes 
skemalagt 

Fuld synopsis 19: Synopsis-
skabelon 

SKRIFTLIGE TERMINSPRØVER 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

Terminsprøveuge - 
skemalægges af 
eksamensplanlæggeren 

Matematiklæreren  Alle elever prøves på 
c-niveau 

 

 

  

http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag19.pdf
http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/katalog/bilag19.pdf
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HF 

2.HF 

SSO 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

Orientering om SSO uge 45 Rektor   

Sidste frist for valg af fag og 
fagområde (uge 47) 

   

2 moduler skemalagt 
vejledning (uge 3 og 4) 

Eksamensplanlægger    

Problemformuleringer 
afleveres (uge 4) 

De valgte faglærere   

5 hele skrivedage med 
vejledning (uge 6) 

De valgte faglærere http://www.fvgh.dk/sso  

vægt 1,5 

 

FAGPAKKEPROJEKTFORLØB 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

4: Fagpakkeprojektforløb/uge 
45-47 

Fagpakkens lærere/13 
moduler (i samarbejde 
med dansk- og/eller 
engelsk) 

  

5: Fagpakkeprojektforløb/uge 
3-4 

Fagpakkens lærere/16 
moduler (i samarbejde 
med dansk) 

  

    

KS 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

Undervisningsforløb som 
afsluttes med trækning af 
pakke  

KS-lærere   

10 moduler til 
synopsisskrivning med 
vejledning før aflevering (så 
samlet som muligt) 

Eksamensplanlægger   

Synopsis aflevering - min. 5 
hverdage før eksamen (medio 
december) 

KS-lærere Fuld synopsis 19: Synopsis-
skabelon  

Intern fællesfaglig (uge 50) KS-lærere   

Ekstern enkeltfaglig (uge 2)    

Vægter 2    

 

 

http://www.fvgh.dk/sso
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HF 

2.HF 

SKRIFTLIGE TERMINSPRØVER 

Begivenheder/Datoer/tidsrum Ansvarlige Produkt Bilag 

Terminsprøveuge - 
skemalægges af 
eksamensplanlæggeren 

Dansk-, engelsk- og 
evt. matematiklærer 
(hvis matematik er 
valgt på b-niveau)  

  

 


