
 

Faser og datoer i arbejdet med Studieretningsprojekt, SRP (STX)  

Besvarelsen afleveres i Netprøver 

 
Solrød Gymnasium 2018-19 
 

Tidspunkt 

 

aktivitet Hvad gør eleven? 

Før 5. sept 
Uge 34- 35- 36 
 
 

Ledelsen orienterer 
studieretningshold/klasser generelt 
og lærere orienterer i de enkelte fag 

Eleven er til stede i de annoncerede 
lektioner 

Onsdag d. 5. 
sept 
Kl 12.15 – 
15.30 
Uge 36 

Fagboder. 
Studieretningslærerne kommer med 
ideer og input 
 

Eleverne udnytter info-muligheder og 
spørger lærerne til råds. (Eleven går 
ikke bare tidligt) 

Fredag d.  14 
sept. kl 12 
Uge 37 
 

Sidste frist for foreløbigt fagvalg Sker i Lectio under ”Fagvalg”. I 
bemærkningsfeltet angives evt. ønskede 
vejledere (ingen garanti for at det kan 
lade sig gøre) 

Tirsdag d. 18. 
sept 
Uge 38 
 

Skolen tildeler vejledere ud fra 
elevernes valg af fag.  Fordelingen 
offentliggøres senest d. 19. sept 

 

Tirsdag 25. sept 
Uge 39 
 

Vejledningsrunde 1 Du skal medbringe et udspil til område/ 
emne og en motivation for at beskæftige 
dig med netop dette.  
Du skal også overveje, hvordan du vil 
gribe emnet an. 
Under vejledningssamtalen skal du 
notere, hvad du skal finde ud af til 
vejledningsrunde 2, og du skal tage 
endelig beslutning om evt. skift af fag 
og område. 

Tirsdag d. 2. okt  
Kl 12 
Uge 40 

Endeligt valg af fag og område Afleverer en forside til opgaven med 
lærernes underskrift - på kontoret. Hvis 
du har skiftet fag, har du i god tid 
kontaktet AS og fået udleveret en ny 
forside. 

Tirsdag 23. okt 
Uge 43 
 

Vejledningsrunde 2  
 

Du skal have undersøgt/ arbejdet med de 
punkter I aftalte ved første 
vejledningssamtale. 
Desuden bør du være dynamisk og 
initiativrig i dine forundersøgelser og 
litteratursøgning. 
Det er vigtigt, at du forklarer vejlederne 



præcist, hvad du selv har gjort for dit 
studieretningsprojekt og hvor vidt du 
kan finde tilfredsstillende materiale. 
Under vejledningssamtalen noterer du, 
hvad du skal have styr på før 
næste/sidste vejledningsrunde 

Onsdag d. 21. 
nov 
Uge 47 
 

Vejledningsrunde 3 Du skal have undersøgt/ arbejdet med de 
punkter I aftalte ved anden 
vejledningssamtale. 
Jo grundigere og jo mere gennemtænkt, 
du kan fremstille dine ønsker og 
forestillinger om 
studieretningsprojektet, desto mere 
præcist kan vejlederne udforme den 
endelige opgaveformulering til dig. 
Du må ikke se den før opgaveugens 
start, men den bør ikke indeholde 
overraskelser. Det kan du selv være med 
til at forhindre. 

Torsdag d. 29. 
nov 
Uge 48 
 

Lærerne uploader 
opgaveformuleringer 

 

Torsdag d. 6. 
dec 
Kl 14 
Uge 49 
 

Opgaveformulering offentliggøres i 
Netprøver 
 

Går i gang med at besvare opgaven 

Torsdag d. 20. 
dec 
Kl 14 
Uge 51 

Besvarelser afleveres elektronisk i 
Netprøver 

Afleverer rettidigt i Netprøver 

AS og HC 
 


