
Solrød Gymnasium  2018-19 

Faser og datoer i arbejdet med Større skriftlig opgave, SSO (HF) 
Besvarelsen afleveres i Netprøver 

Tidspunkt aktivitet Hvad gør eleven? 

Før  11. jan 

Uge 2 

 

Ledelsen orienterer klasser generelt 

om faglige mål og formalia, og 

lærerne orienterer i de enkelte fag om 

faglighed. 

 

Eleven er til stede i de annoncerede 

lektioner. 

Fredag d. 11. jan 

Kl 10 – 12 

Uge 2 

 

 

Kl 12.15 - 14 

Fagboder til SSO og indledende 

workshop 

Lærere med B-niveau-fag+ udvalgte 

fag på C-niveau kommer med input og 

ideer.  

Herefter afholdes 2 lektioner (fælles 

for 2p og 2q) med fokus på afklaring 

af emnevalg, overblik over SSO-

perioden og hvordan en SSO 

udformes. 

 

Møder op med ideer til SSO, 

konsulterer lærere og indsamler 

information. 

 

 

Eleverne har mødepligt til samtlige 

workshops. 

Tirsdag d. 15. jan 

Kl 12 

Uge 3   

 

 

 

Kl 12.15-14 

 

Sidste frist for foreløbigt valg af fag 

og område til SSO 

Skolen tildeler vejledere ud fra elevens 

valg af fag. Fordelingen offentliggøres 

senest den 17. jan. 

 

2 lektioner (fælles for 2p og 2q)med 

vejledning i materialesøgning, 

SSO’ens udformning, samt 

introduktion til samtaleark og 

produktkrav (litteraturliste) 

Sker i Lectio under ”Fagvalg”. 

Husk at angive emne. I 

bemærkningsfeltet kan angives 

ønskede vejledere, men der er ikke 

garanti for, at ønsker opfyldes. 

 

Det udfyldte samtaleark skal deles 

med vejleder(e) senest den 22. 

januar kl. 16. 

Onsdag d. 23. jan 

Uge 4 

Vejledning 10-14 

 

 

Workshop 14.05-

15.35 

Vejledningsrunde 1 

 

 

 

 

Der afholdes efterfølgende workshop 

(fælles for 2p og 2q) med fokus på 

produktkrav (taksonomi) og 

udfyldning af samtaleark 

til næste vejledning 

 

Du skal medbringe udfyldt 

samtaleark og produkt 

(litteraturliste) til vejledningen. 

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. Ved skift af fag skal 

du med det samme henvende dig til 

AS efter vejledningen. 

Torsdag d. 24. jan 

kl 12 

Uge 4 

 

Sidste frist for endeligt valg af fag og 

område 

Du afleverer en forside til opgaven 

med lærernes underskrift – på 

kontoret. Hvis du har skiftet fag, har  

du dagen inden kontaktet AS og 

fået udleveret en ny forside. 



Torsdag d. 31. jan 

Uge 2 

 

Vejledning 10-14 

 

 

 

Workshop kl 14.05 

– 15.35 

 

Vejledningsrunde 2 

 

 

 

 

 

 

Der afholdes efterfølgende workshop 

(fælles for 2.p og 2q med fokus på 

produktkrav til næste vejledning, 

disposition for din besvarelse 

 

Du skal have undersøgt/ arbejdet 

med de punkter I aftalte ved første 

vejledningssamtale Du skal 

medbringe udfyldt samtaleark og 

produkt (taksonomi) til 

vejledningen Under 

vejledningssamtalen noterer du, 

hvad du skal have styr på før sidste 

vejledningsrunde 3 

Mandag d. 11. 

feb. 

Uge  7 

Vejledning 10-14 

 

 

Workshop 14.05-

15.35 

 

 

Vejledningsrunde 3 

 

 

 

 

Der afholdes efterfølgende workshop 

med fokus på tidsplan og arbejdet 

frem til opgaveudlevering.  

 

Du skal medbringe udfyldt 

samtaleark og produkt (disposition) 

til vejledningen. Jo grundigere og jo 

mere gennemtænkt, du kan 

fremstille dine ønsker og 

forestillinger om SSO besvarelsen, 

desto mere præcist kan dine 

vejleder(e) skrive den endelige 

opgaveformulering til dig.   

Du må ikke se formuleringen før 

opgaveugens start, men den bør 

ikke indeholde overraskelser, hvis 

du selv forbereder dig . 

Tirsdag d. 26. feb. 

Uge 9 

 

 

Vejlederne uploader 

opgaveformuleringer i Netprøver 

 

Fredag d. 1. Mar 

Kl. 14 

Uge 9 

 

Opgaveformulering offentliggøres i 

Netprøver 

 

Går i gang med at besvare opgaven. 

SKRIVEUGEN Der afholdes åbent skriveværksted  

mandag – 

Derudover vil der være vejledere til 

stede én time hver dag. 

Vejledning efter behov 

 

Udnyt dine vejledningsmuligheder. 

Fredag d. 8. Mar 

kl 14 

Uge 10 

 

Besvarelsen afleveres elektronisk i 

Netprøver 

Afleverer som PDF-fil, 

 rettidigt i Netprøver. 

 HC 

 


