Aflevering

Kan kun ske mandag den 6. maj mellem kl. 8.00-9.00. Det foregår i lokale 19.
Aflever i 4 underskrevne eksemplarer.
Hvis du i løbet af skrivedagene bliver syg og derfor ikke kan aflevere til tiden, skal du
straks give skolen besked og sørge for en lægeerklæring.
OBS. Kontoret kan IKKE hjælpe dig med at printe din synopsis, det skal du selv sørge
for. Køb evt. et studiekort i god tid, så du kan printe på skolen. Det koster 50 kr. og
indeholder 50 print. Kortet købes i receptionen på 2. sal.

Eksamen

Der afholdes en individuelt mundtlig prøve på 30 minutter på baggrund af synopsen.
Til stede er en lærer og en censor, som til sammen dækker de fag, der indgår i dit
eksamensprojekt.
Du skal selv medbringe din synopsis og eventuelle supplerende noter til prøven.
Prøven består af din fremlæggelse af udvalgte fokuspunkter fra synopsen (problemformulering, konklusion og vigtige indholdsmæssige pointer i form af centrale begreber og teorier samt fakta og dokumentation) og af et oplæg til dialog suppleret med
uddybende spørgsmål fra din lærer og evt. fra censor.
Bedømmelsen af eksamensprojektet sker på grundlag af en helhedsvurdering af den
mundtlige præstation i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår i projektet. Derudover lægges der vægt på din behandling af emnet ud fra problemformuleringen, din
strukturering og formidling af det faglige stof, inddragelse af relevant baggrundsstof
samt din forståelse af, hvordan fagene hver især og sammen bidrager til belysning af
emnet. Du får én karakter ud fra en helhedsvurdering.

Læs også
•
•
•
•
•

Eksamensprojekt - tidsplan
Eksamensprojekt - læreplan
Eksamensprojekt - sådan vælger du fag på LudusWeb
Eksamensprojekt - forside
Eksamensprojekt - huskeliste til synopsis

Du kan finde alle dokumenterne på skolens hejmmeside.
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Eksamensprojekt
HFe

Formålet med eksamensprojektet er, at du skal kombinere forskellige
fag og kombinere skriftlige og mundtlige kompetencer, dvs.:
•
•
•

Du skal arbejde tværfagligt.
Du skal derfor ikke tage udgangspunkt i et fag, men i en sag.
Du skal kunne lave et skriftligt produkt (en synopsis), som du skal bruge som
udgangspunkt for din mundtlige fremlæggelse (eksamen).

Arbejdet med eksamensprojektet er delt op i nogle faser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orienteringsmøde (tidsplan, regler, rammer og muligheder)
Valg af to fag
Vejledning (herunder valg af emne og problemformulering)
Skrivedage (de dage, du har til at skrive din synopsis)
Aflevering
Eksamen

Vejledning

Vejledningsfasen er en vigtig periode i eksamensprojekt-forløbet.
Mandag den 18. februar får du tildelt en eller to vejledere, alt efter hvilke fag du
vælger.
På et skemalagt tidspunkt i uge 9 bliver du indkaldt til 1. vejledningssamtale med
din(e) vejleder(e). Her bliver I enige om emnet, som du samme dag skriver ind i
LudusWeb. Hvis du ikke fysisk møder til denne samtale, kan du ikke forvente, at
du får lov til at skrive eksamensprojekt.
2. vejledningssamtale finder sted på et skemalagt tidspunkt i uge 12, og her taler
du og din(e) vejleder(e) om problemformuleringen. Problemformuleringen skal
rumme flerfaglige krav i de fag, du har valgt.
Senest i uge 13 godkender din(e) vejleder(e) din problemformulering.
3. vejledningssamtale finder sted på et skemalagt tidspunkt i uge 15.
Der er mødepligt hver gang, og du vil også få en læse- eller skrivelektie for til
hver gang, sådan at din(e) vejleder(e) kan give dig feedback, og du kan komme
videre i processen. Det er dig, der har ansvaret for, at processen skrider planmæssigt fremad.
Det er i vejledningsfasen, du for alvor kan trække på din(e) vejleder(e), og det
er her, du skal have afgrænset emnet, som dit eksamensprojekt skal dreje sig
om. Jo mere du får læst og tænkt og skrevet notater, og jo mere du bruger din(e)
vejleder(e), jo bedre et projekt får du i sidste ende lavet.

Skrivedage
Orienteringsmøde

HF-ledelsen orienterer tirsdag den 8. januar 2019 kl. 11.10-11.40 i hallen om den
samlede tidsplan for hele eksamensprojekt-forløbet. Hvilke tofag kan du vælge?
Hvordan tildeles vejledere? Hvor kort og lang skal besvarelsen være? Regler og krav
til synopsen gennemgås, og du får gode råd om, hvordan du bedst selv kan få det
optimale resultat ud af anstrengelserne.
Du kan finde en oversigt over de vigtigste regler og rammer for eksamensprojektet i
læreplanen (som ligger på skolens hjemmeside).

Valg af fag

Senest torsdag den 24. januar skal du have valgt de to fag, som du vil skrive eksamensprojekt i. Valget foregår via LudusWeb, og på skolens hjemmeside kan du finde
en vejledning til, hvordan du skal gøre. Sørg for at tale med dine lærere, selvom du
ikke har fået vejleder(e) endnu.
For nemmere at kunne vælge fag kan du stille dig selv nedenstående spørgsmål:
•
•
•

Hvilke problemer interesserer mig? Hvilke fag kan bruges til at besvare disse
problemer?
Hvilket emne interesserer mig? Hvilke fag er oplagt at bruge til dette emne?
Hvilke fag interesserer mig?

Mandag den 29. april, tirsdag den 30. april, onsdag den 1. maj, torsdag
den 2. maj og fredag den 3. maj har du fri fra din normale undervisning, sådan at
du kan skrive din synopsis.
Dog skal du møde til til den valgfagsundervisning, der ikke er aflyst.
Vi indretter en skrivecafé i lokale 15A på skolen, hvor du kan komme hver dag fra
kl. 8.10-15.40 (fredag til kl. 13.50) og skrive din synopsis, hvis du hellere vil være
på skolen end hjemme. Du kan få vejledning hver dag fra kl. 10.00-14.00.

Synopsen skal indeholde:
•
•
•
•
•
•
•

Forside (som du kan finde på skolens hjemmeside)
Titel på emne og angivelse af de fag, der indgår
Problemformulering
Oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med
En præcisering af projektets delkonklusioner
Oversigt over, hvilke metoder der er anvendt i arbejdet
En sammenfattende konklusion, herunder eventuelt formulering af spørgsmål til videre arbejde
•
En oversigt over anvendte kilder
Læs mere om synopsen på skolens hjemmeside.

