SSO – fakta
Tidsplan

Torsdag d. 14/1 – 2021: SSO fagboder
Fredag d. 15/1 – 2021: Sidste frist for foreløbigt fagvalg
Tirsdag d. 26/1 – 2021: Vejledning 1 og workshop 1
Mandag d. 1/2 - 2021: Endeligt valg af fag og område
Onsdag d. 10/2 – 2021: Vejledning 2 og workshop 2
Mandag d. 1/3 – 2021: Vejledning 3 og workshop 3
Tirsdag d. 16/3 – 2021: SSO opgaveformulering uploades af lærere
Fredag d. 19/3 – 2021: SSO skriveperiode starter. Opgaven udleveres kl. 9.
Fredag d. 26/3 – 2021: SSO aflevering senest kl. 9
Omfang
Afhængigt af fag: 10-15 sider a 2400 enheder (bogstaver inklusiv mellemrum)
Skriftstørrelse er sat til eksempel 12 pitch.
Hold en passende bred kant fri for tekst øverst og nederst på papiret.
Gør plads til nummerering af siderne og fodnoter
Illustrationer: eks. Grafer, modeller, statistik, billeder. Skal have en klar funktion
Du kan anvende forskellige skriftstørrelser og -typer til overskrifter – ordinær, fed skrift,
versaler og kursiv, men vær konsekvent og systematisk i anvendelsen.
Aflevering Opgaven afleveres fredag d. 19/3 kl.
Opgaven afleveres i netprøver
Inden du afleverer skal du chekke om opgaven indeholder:
 Opgaveformulering
 Resumé
 Indholdsfortegnelse
 Indledning
 Hoveddel
 Konklusion
 Litteraturliste
 Eventuelle bilag
Snyd
Det er snyd, hvis du har skrevet opgaven (eller blot dele af den) af efter andre. Det er også
snyd, hvis du overtager ordvalg fra eller gengiver dele af tekster, du ikke opgaver kilden
til.
Hvis du bliver taget i snyd, vil det få meget alvorlige konsekvenser for din eksamen. Din
opgave kan blive afvist, og du vil ikke kunne få dit eksamensbevis. Først året efter vil du
kunne aflevere en ny besvarelse.
Sygdom
Ved sygdom i skriveperioden skal du straks henvende dig til skolen samt indsende en
lægeerklæring. SRP er en eksamen og kræver lægeerklæring ved ønske om sygeeksamen.
Skolen vil herefter fastsætte en ny skriveperiode for dig og der vil blive udarbejdet en ny
opgaveformulering.

