SRP køreplan 2018-2019

Information om studieretningsprojektet og fagmuligheder
Uge
40

SRP
Introduktion

Alle elever får introduktion til SRP. Der gennemgås de generelle regler for SRP,
køreplan samt en række gode råd. Mulighed for at stille spørgsmål. Det varer 1
lektion og afholdes i salen.

Uge
40

Faglærerne
og elever

Faglærerne orienterer klasserne generelt om mulighederne i fagene – dette
gøres i en almindelig fag-lektion.
Alle elever forventes at være forberedt til 1. runde vejledning i uge 41. Hvad der
skal forberedes kan læses i Vejledning i SRP vejledning.

Elever og
faglærere

SRP vejledning 1. runde (fællesvejledning)
Mandag den 8. oktober
Eleverne mødes med udvalgte relevante faglærere i en skemalagt lektion i salen
(halvdelen af 3.g klasserne i 2. modul og den anden halvdel i 3. modul).
Under mødet forventes du at medbringe forberedt arbejde. Dette er beskrevet i
Vejledning i SRP vejledning.

Uge 41

Elever og
faglærere

Senest torsdag den 11. oktober senest kl. 12.45 tastes de valgte fag til SRP
ind i Lectio af eleverne selv. Eleverne skal sørge for at have drøftet valget af fag
med relevante faglærere. Elevernes valg er bindende.
Valget af fag anvendes til fordeling af vejledere. Som udgangspunkt vil elevernes
egne faglærere være vejledere, men andre lærere kan inddrages. I Lectio kan
den enkelte elev angive et overordnet emne og/eller navn og klasse på
samarbejdspartnere – men dette er ikke påkrævet. Det tilstræbes at ingen
lærere får mere end 12 opgaver.

Uge
42/43

Elever

Her forventes du at forberede en række punkter før din første individuelle
vejledning i uge 44. Disse punkter er beskrevet i Vejledning i SRP vejledning.

Uge
43/44

Adm.

Fag skal indberettes til UVM, vejleder tildeles, og tidsplan for vejledningen laves.

2. vejledningsrunde – individuel vejledning
Uge
44

Elever og
vejledere

SRP vejledning 2. runde (individuel vejledning)
Torsdag den 1. november og fredag den 2. november
Vejledning i 20 minutter med begge vejledere i skemalagt position. Vejledningen
foregår samtidig med almindelig undervisning.
Under mødet forventes du at medbringe forberedt arbejde. Dette er beskrevet i
Vejledning i SRP vejledning. UVM´s SRP-vejledning fastslår, at det er eleven, der
har initiativet.

2. runde
Afklaringsfase og område-/emnevalg (uge 42-44)

Uge 41

1. runde
Idéfasen og fagvalg (uge 39-41)

1. vejledningsrunde – fællesvejledning og valg af fag
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3. vejledningsrunde – individuel vejledning
Elever

Her forventes du at forberede en række punkter til din næste vejledning i uge 47.
Disse punkter er beskrevet i Vejledning i SRP vejledning.

Uge 47

Elever og
vejledere

SRP vejledning 3. runde (individuel vejledning)
Onsdag den 21. november og torsdag den 21. november
Vejledning i 20 minutter med begge vejledere, i skemalagt position. Vejledningen
foregår samtidig med almindelig undervisning.
Under mødet forventes du at medbringe forberedt arbejde. Dette er beskrevet i
Vejledning i SRP vejledning.

Uge
49

Vejledere

Mandag den 3. december kl. 12.45 er sidste frist for at uploade
opgaveformulering og evt. bilag i Lectio. Man forventes at dobbelttjekke, at
opgaveformulering og bilag er uploadet.

Uge
49

Vejledere og
elever

Opgaven åbnes af eleverne i Lectio fredag den 7. december kl. 14.15. Åbning
af opgaver sker samlet i salen. Der gives kort generel information om SRP
opgaven. Vejledere forventes herefter at være til rådighed for at svare på
spørgsmål fra eleverne til opgaveformulering og/eller bilag. Administrationen
sørger for, at der er adgang til faglokaler i de eksperimentelle fag. I løbet af
skriveperioden har du mulighed for at sidde på skolen og skrive.

3. runde
Fordybelsesfasen (uge 45-49)

Uge
45/46

4. vejledningsrunde – individuel vejledning
Vejledere
og elever

SRP vejledning 4. runde (individuel vejledning)
Torsdag den 13. december og/eller fredag den 14. december er midtvejsvejledningsdage i skemalagt position. Vejledning i 20 minutter med begge
vejledere.
I skriveperioden skal der være mulighed for vejledning. Vejlederne kan ud over
den skemalagte vejledning træffes via mailsystemet i Lectio.
Som elev forventes man at møde forberedt til vejledningen.
Læs om dette i Vejledning i SRP vejledning.

Uge 51

Eleverne

4. runde
Skrivefasen (uge 50-52)

Uge
50

Fredag den 21. december senest kl. 10.00 afleveres opgaven elektronisk
gennem forsiden i Lectio. Opgave skal uploades i pdf-format med
opgaveformuleringen som forside.
Husk at tjekke at det er den rigtige fil du uploader.
Den elektroniske opgave sendes til censorerne.

Dele af vejledningen kan med fordel afholdes gruppevis, hvis der er tale om projekter med overlappende
fagområder. Af hensyn til fokus for den individuelle vejledning bør eleven sørge for at være velforberedt – læs
folderen om Vejledning i SRP-vejledning. Denne findes på hjemmesiden under hængelåsen (Elevarkiv à
Studieretningsprojektet). Her ligger desuden anden vigtig information om SRP.
Engelsk Abstract. I opgaven skal indgå et kort resumé på engelsk – ca. 10-20 linjer – og klassens engelsklærer
laver (eller har lavet) en øvelse i denne skriveform. Karakter for opgaven offentliggøres i ugen efter vinterferien –
først her er bedømmelsesfasen for vejleder og censor afsluttet.
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