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Årets gang 
 

Kære alle 

Jeg håber, at I er kommet godt igennem eksamensperioden og snart er klar til at gå på velfortjent 

sommerferie. 

Det har været endnu et år i reformens tegn, hvor der er blevet arbejdet indgående med diverse SOP-forløb, 

130-timers pulje, grundforløb, AP, nye opgavesæt og en lang række andre tiltag på tværs af uddannelserne. 

I den forbindelse kan jeg med selvsyn konstatere, at I løfter en anseelig opgave ude på skolerne, og det er 

imponerende at opleve, hvor mange interessante resultater, der kommer ud af jeres arbejde.  

Jeg er blevet orienteret om, at flere faggrupper rundt om i landet desuden overvejer og endda har søgt om 

projektmidler hos bl.a. det Nationale Center for Fremmedsprog. Det er beundringsværdigt at opleve denne 

ihærdighed, som både er med til at løfte engelsk rent fagdidaktisk og i diverse flerfaglige samspil. I må 

meget gerne orientere mig om resultaterne af jeres arbejde, så vi evt. kan se på, om noget kunne deles på 

EMU til glæde for hele lærergruppen. 

Jeg har i dette nyhedsbrev samlet information om FIP 2019-2020, evaluering af skriftlig eksamen 2019, 

information om vejledende opgavesæt og dialogmøde for htx A (og lidt om evaluering af eux merkantil, 

2.vejledende opgavesæt), generel status på vejledende opgavesæt, mundtlig eksamen og EMU.   

I ønskes alle en dejlig sommer! 

Med venlig hilsen 

Jonas Rasmussen 

Fagkonsulent 

 

 

Undervisningsministeriet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Gymnasiekontoret 

Frederiksholms Kanal 26 

  

Direkte tlf.: +45 2034 3617 

E-mail: Jonas.Rasmussen@stukuvm.dk 
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1. FIP-kurser 2019-2020 
D.20. juni blev der åbnet for tilmelding til årets FIP-kurser på https://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-

tilmelding.aspx 

Den første kursusdag er d.15. januar på Århus Handelsgymnasium. Dagen efter mødes vi på Niels Brocks 
internationale gymnasium i Linnésgade. Programmet for kurserne kommer ca. 14 dage før kursets 
afholdelse. Bemærk venligst, at der lægges op til forudgående diskussion i faggrupperne som optakt til 
kurserne. Mere information herom følger senere i efteråret. 
  
Som tidligere udmeldt, så er temaerne for kommende FIP 2020 innovation og karrierelæring. Dog har jeg 
også besluttet, at der vil være fokus på SOP, og ligeledes indlægges et mini-dialogmøde for hhx-gruppen, så 
I har mulighed for at diskutere og komme med feedback på det ene vejledende opgavesæt udsendt i år, da 
denne opgave danner rammen for den ordinære eksamensopgave i 2020. 

2. Eksamensevaluering – sommer 2019 
I modtager sammen med dette nyhedsbrev et særskilt dokument med eksamensevaluering af den netop 

overståede skriftlige eksamen 2019. Her har jeg udpenslet opgaverne, og I finder karakterstatistik på 

diverse eksaminer, inkl. htx engelsk B, ny ordning.  

Dokumentet kan også tilgås via UVM på følgende https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-

og-eksamen/evaluering-af-proever 

En mere fuldstændig opgørelse af årets karakterer udarbejdet af Styrelsen for It og Læring (STIL) vil blive 

gjort tilgængelig efter sommerferien http://uvm.dk/Service/Statistik 

3. Htx A og Eux (merkantil) – Vejledende opgavesæt og information om 

dialogmøde 
Første vejledende opgavesæt for htx engelsk A er på trapperne og skulle gerne være tilgængeligt næste 

uge. Efter upload kan I tilgå materialet via følgende link til materialeplatformen: 

https://materialeplatform.emu.dk/node/157.html 

 

Der er ikke udarbejdet Lærerens Hæfte til htx A. Denne vil først blive udarbejdet og udgivet i forlængelse af 

og sammen med vejledende opgavesæt 2, som kommer sidst på efteråret, når vi har haft afholdt 

dialogmøde og opgavekommissionen har haft tid til at diskutere jeres feedback. 

 

For at åbne et digitalt opgavesæt downloades og udpakkes en zip-fil på din computer. Når du åbner 

mappen, skal du klikke på index-filen, hvorpå opgaven åbner i et browservindue. Hvis du blot får et hvidt 

browservindue frem, skal du gå tilbage og sørge for at du vælger ’Udpak alle filer’, når du udpakker zip-

filen. Dette løser problemet og du kan arbejde med opgaven.  

 

 

 

https://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx
https://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/evaluering-af-proever
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/evaluering-af-proever
http://uvm.dk/Service/Statistik
https://materialeplatform.emu.dk/node/157.html
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OBS. Som opfølgning på første vejledende opgavesæt afholdes et dialogmøde torsdag d.26. september 

kl.12-15 i Odense på Syddansk Erhvervsskole. Det finder sted på Campus One, som er deres skolehjem, der 

efter sigende skulle være et rigtig fint sted. Adressen er SDE Campus One, Odense, Blangstedgårdsvej 1b,  

5220 Odense SØ.  

 

Til orientering vil Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening afholde et særligt htx-arrangement rundt om 

dialogmødet i september. Der kommer særskilt program herom efter ferien, hvor jeg også udsender 

evalueringsskema til vejledende opgavesæt for både htx A og eux engelsk B (merkantil) 2. vejledende 

opgavesæt, så vi kan kvalitetssikre den sidste del af arbejdet med opgaverne.  

4. Status på vejledende opgavesæt 

Oversigt over vejledende opgavesæt 
HHX – A HTX – A HTX – B EUX-merkantil 

Ét vejledende 
opgavesæt 

To vejledende opgavesæt To vejledende opgavesæt To vejledende opgavesæt 

Er udgivet i juni 2019 
 
Inkl. Lærerens Hæfte 

Under udarbejdelse! 
 
Første vejledende opgave 
udgives i juli 2019. 
Derefter afholdes 
dialogmøde d.26. 
september 2019 i Odense, 
hvorefter processen med 
at færdiggøre andet sæt 
går i gang 
 
Lærerens Hæfte 
udkommer samtidig med 
vejledende opgavesæt 2. 

Er udgivet og tilgængelige 
på Materialeplatformen.  
 
Se venligst:  
http://materialeplatform.e
mu.dk/eksamensopgaver/gy
m/htx/2018.html 
 
Dette er inkl. Lærerens 
Hæfte 

Er udgivet og tilgængelige på 
Materialeplatformen. 
 
Se venligst: 
https://materialeplatform.em
u.dk/eksamensopgaver/eud/
eux/2018.html 
 
Dette er inkl. Lærerens 
Hæfte. 

Første prøvebegivenhed i det nye format uden adgang til internet 

Maj 2020 Maj 2020 Maj 2019 OBS. Vintertermin 2019 

 

Vær opmærksom på, at der ikke nogen ’toolbox’ i de nye opgavesæt, hvorfor I bedes downloade disse fra 

tidligere opgavesæt, som kan tilgås via materialeplatformen.  

5. Mundtlig eksamen 
I forlængelse af årets mundtlige eksamensforløb har jeg modtaget utroligt mange spørgsmål om rammerne 

for den mundtlige eksamen, hvordan man udarbejder opgaveinstrukser ift. progression, formalia mm. 

Som konsekvens heraf har jeg besluttet at skrive en ny og opdateret FAQ specifikt rettet mod den 

mundtlige eksamen. Indtil den er tilgængelig skal I selvfølgelig forholde jer til fagets retningslinjer angivet i 

læreplanen og tilhørende vejledning, men denne FAQ vil som sagt komme i løbet af næste år. 

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/gym/htx/2018.html
http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/gym/htx/2018.html
http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/gym/htx/2018.html
https://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/eud/eux/2018.html
https://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/eud/eux/2018.html
https://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/eud/eux/2018.html
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6. EMU 
D.1. august 2019 forsvinder arkiv-emu. Dette betyder, at I skal være opmærksomme på at hente materialer 

ned herfra, hvis I har for vane at bruge denne platform. Jeg har bedt om at få rykket alt FIP-materiale over 

samt supplerende materiale til vejledninger. Herudover vil der blive ryddet gevaldigt op i arkiverne, så der 

kan skabes en ny og mere ensartet struktur på platformen. Jeg kan i forlængelse heraf fortælle, at der bl.a. 

er en tekst på vej om innovation i værklæsning, som tegner rigtig interessant. 

 

Tak for i år! 


