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Kære censor 

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Solrød Gymnasium. 

Vedlagt finder du en oversigt over din censur hos os, en oversigt over transportmuligheder 
og adgangsveje til/fra gymnasiet samt referencer til 2 hoteller i Køge. Vi gør opmærksom 
på, at det er en god idé at anvende adressen Mellemvang 5, 2680 Solrød Strand, hvis 
man kommer i bil med GPS, da mange GPS-er viser forkert rute ved indtastning af skolens 
officielle adresse. 

Hvis du skal censurere ved prøver i almen studieforberedelse, kan du tilgå synopserne 
direkte i Lectio. Bruger din skole ikke Lectio, linkes der i mailen i stedet til en zip-fil, som 
kan downloades. Årets oplæg til AT kan findes på http://at.netproever.dk. Adgangskoden 
er AT2018AT.  

Hvis du skal censurere i kultur- og samfundsfaggruppen på HF, er eksaminandernes sy-
nopser ligeledes tilgængelige i en zip-fil. 

Eksamen starter normalt kl. 8.10 (AT starter dog normalt 8:30, men kan også starte på 
andre tidspunkter for at få den samlede plan til at hænge sammen). For at se flere oplys-
ninger, herunder rækkefølgelister med tider for de enkelte eksaminationer og dermed 
start- og sluttidspunkter for hver enkelt eksamensdag, skal du gå ind via vores del af Lec-
tio (benyt enten linket øverst til højre på vores hjemmeside eller indtast følgende adresse: 
www.lectio.dk/lectio/74/default.aspx). Vælg enten hold eller eksaminator og den relevante 
uge. Du kan nu klikke på linket til prøveholdet og se alle ønskelige informationer. Arbejder 
du selv på en Lectio-skole, har du tilgang til informationerne via dit eget skema. 

Der vil være fremsat morgenbrød på lærerværelset. Frokostbuffet/anretning serveres også 
på lærerværelset, hvis du er censor for mindst én elev i tidsrummet 11-13 (vegetaranret-
ning kan bestilles om morgenen). Desuden er der kaffe/te ad libitum hele dagen. 
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