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Offentliggørelse af årets AT-emne, 1. og 2. vejledningsrunde og valg af fag, fagniveau og emne 

Uge 5 

Mandag den 28. januar  
kl. 14.10 

Årets opgave og ressourcerum offentliggøres og udfoldes for alle 3.g-
elever i 5. modul, se lokale i Lectio.  
1. rundemøde for alle 1. rundevejledere i 1. modul 

Uge 5 

Torsdag den 31. januar  
2. eller 3. lektion 
 

AT vejledning 1. runde (fælles vejledning) 

Vejledningscafé i salen – idéfasen  
3.g klasserne er fordelt på 2. eller 3. lektion, se Lectio.  

Uge 6 

Tirsdag den 5. februar 
2. eller 3. lektion 

 

F 

AT vejledning 2. runde (fælles vejledning) 

Vejledningscafé i salen – afklaringsfasen 
3.g klasserne er fordelt på 2. eller 3. lektion, se Lectio.  
 
Senest tirsdag den 5. februar kl. 12.45 tastes de valgte fag, fagniveau og 
emne i Lectio af eleverne selv. Eleverne skal have drøftet deres valg med 
relevante faglærere. Elevernes valg er bindende.  

AT Metode & Problemformulering, 3. og 4. vejledningsrunde samt skrivedage  

Uge 10 

Mandag og tirsdag den 4. og  
5. marts 
 

AT vejledning 3. runde (individuel vejledning) 

Skrivedag og vejledningsdage – fordybelsesfasen  
Den skemalagte vejledning foregår i salen.  
Der er vejledningsdage både mandag og tirsdag. 
Mandag har eleverne normal undervisning og går til vejledning i 
undervisningen. Tirsdag er skrivedag, hvor eleverne skriver på deres 
synopsis, når de ikke bliver vejledt.  

Uge 12 

Onsdag den 20. marts 
2. og 3. lektion 
 

AT værksted 

Metodepræsentation i valgte fag + videre arbejde med metodeovervejelser 
i forhold til jeres valgte sag. Vejledningen er obligatorisk og er skemalagt i 2. 
og 3. lektion. 

Uge 12 

Torsdag og fredag den 21. og 
22. marts 
 

AT vejledning 4. runde (individuel vejledning) 

Skrive- og vejledningsdage – færdiggørelsesfasen 
Den skemalagte vejledning foregår i salen.  
Når eleverne ikke bliver vejledt skriver de på deres synopsis. 

Aflevering af synopsis 

Uge 14 

Onsdag den 3. april 
 

Aflevering af synopsen og studierapporten (fra Lectio) ved at uploade i 
Lectio senest kl. 12.45. 
Kontoret sender herefter synopserne til censorerne.  

 

Valg af fag, 
niveau og 
emne 


