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Frigivelse af SRP-opgaveformuleringer 

Elevernes opgaveformuleringer frigives fredag den 7. december kl. 14:15 i salen. 
 

Følgende oplysninger skal gives til eleverne inden de forlader lokalet og påbegynder deres arbejde med SRP 
opgaven.  
 

1. Når I har åbnet jeres opgaveformuleringer via forsiden i Lectio, skal I: 

 læse den nøje igennem og tjekke, at I har forstået opgaven – tjekke at alle nævnte bilag er der som 
vedhæftning og/eller link og kan åbnes (kan I ikke downloade så prøv anden browser) – spørg jeres 
vejledere hvis der er tvivl.   
Hvis ikke de er her nu, så skriv til dem på Lectio.  

2. Skrivemetro: Der er mulighed for at sidde på skolen i hele skriveperioden i lokale A20 og A22. Der er 
mulighed for:  

a. Sparring med andre elever og vejledere, skriv evt. til jeres vejledere, hvis I sidder på skolen så de 
har mulighed for at kigge op til jer. Se I deres skema om de har lektioner den pågældende dag.  

b. motivation ved at tale med andre og arbejde i samme rum som andre og/eller tale med en lærer. 
c. vejledning hver dag i 4. modul (12.45-13.55), hvor der er en lærer til stede. Det drejer sig om 

generel vejledning og motivation og ikke faglig vejledning. Det kan være formalia til opgave eller 
hvordan man får startet på et afsnit. Det hjælper at fortælle andre om hvad man vil – så tvinges 

man til at skabe overblik for sig selv.   
3. 4. Runde vejledning: Der er fast skemalagt midtvejsvejledning med jeres vejledere. Får I ikke brug for tiden, 

så skriv til jeres vejledere, så de ikke møder unødigt op.  
4. Opgaven skal uploades i netprøver.dk og Lectio senest den 22. december senest kl. 10:00.  

a. Upload både i Netprøver.dk og i Lectio (sikkerhed) 
b. Opgaveformuleringen skal sættes ind som første side i opgaven af hensyn til censor. Bilag fra 

lærerne skal sættes ind bagest i opgaven.  
c. Vær opmærksom på hvor meget jeres besvarelse må fylde – det gælder ikke om at skrive meget, 

men om at svare på opgaven.  
d. Opgaven SKAL uploades i PDF-format (merge PDF). Man kan få hjælp fredag morgen.  
e. I kan KUN uploade én gang. Uploades den forkerte opgave skal kontoret kontaktes for at åbne for 

afleveringsmulighed igen. Husk derfor at tjekke at den korrekte opgave er uploadet inden i 

trykker endeligt på ’send’,  
5. Når I er færdige med jeres SRP fredag den 21. december vil vi meget gerne byde jer på rundstykker på 

torvet sammen med en række lærere fra kl. 9.00 til kl. 10.00. Her har I mulighed for at tale med andre 
elever og lærerne om jeres opgaver. Efterfølgende er I inviteret til den årlige juleafslutning i salen kl. 10.00 

til 11.30.  

Vi ønsker jer alle en rigtig god arbejdslyst J 


