
Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Program 
10.00-10.15: Velkomst ved fagkonsulenterne 
10.15-10.50: Erfaringsudveksling om udfordringer 
Erfaringsudveksling i netværksgrupper om udfordringer, problemer og løsninger. 
10.50-11.00: Professionshøjskolernes nye tilbud  
Præsentation af professionshøjskolerne nye fælles og landsdækkende tilbud ved Sofie 
Seidenfaden, Danske Professionshøjskoler. 
11.00-12.30: Det professionsrettede KS 
Præsentation og diskussion på baggrund af udviklingsarbejde herom ved Mikkel Pedersen, 
Tønder Gymnasium, og Brian Egede-Petersen, Nykøbing Katedralskole. 
12.30-13.30: Frokost 
13.30-14.30: Fagopdelte workshops om eksamen 
Fagopdelte workshops om eksamensmaterialer og eksamen ud fra fler- og enkeltfaglige forløb.   
14.45-15.45: Demokratisk dannelse og medborgerskab  
Oplæg ved Lakshmi Sigurdsson, lektor ved Læreruddannelsen UCC i Kristendomskundskab, 
Livsoplysning og Medborgerskab (KLM).  
15.45-16: Afrunding og evaluering 
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Erfaringsudveksling om 
udfordringer 
• Hvordan håndterer I forholdet mellem enkeltfaglig og 
flerfaglig undervisning? 

• Hvordan er timerne fordelt over de tre semestre? Og 
hvordan påvirker det planlægningen af enkelt- og 
flerfaglige forløb? 

• Hvordan har I i forbindelse med planlægningen af KS 
forholdt jer til praktik, professionsorientering, SSO, m.m. 

• Hvordan sikres den enkelt- og flerfaglige progression i 
forhold til det samlede undervisningsforløb? 

EVENTUELLE SPØRGSMÅL IN PLENUM KL. 11.40 
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 
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knappen i værktøjslinjen 
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Bekendtgørelse om visse regler 
om prøver og eksamen 
§ 6. Stk. 2. Det er dog ikke tilladt for eksaminanden til prøven at medbringe udstyr, 
herunder mobiltelefoner og lignende, med hvilken eksaminanden kan kommunikere, 
eller som kan etablere adgang til internettet… 
Ved en mundtlig prøve er den computer eller tablet, som eksaminanden anvender for 
at kunne anvende hjælpemidler, som eksaminanden skal have digital adgang til, også 
undtaget. 
Stk. 3. Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt for eksaminanden… 
 Stk. 4. Eksaminanden kan under en prøve, hvor adgang til internettet ikke er tilladt 
efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til 
undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i 
undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan 
medbringes og opbevares lokalt. 
Stk. 5. Egne notater og egne arbejder skal medbringes og opbevares lokalt under 
prøven. Eksaminanden har dog i tilfælde, hvor materialet har en sådan karakter, at 
det ikke kan opbevares lokalt, adgang til at tilgå materialet via internettet under 
prøven. 
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-
orienteringer  
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Vejledning til 
Bekendtgørelsen § 6 
• Der er som udgangspunkt ikke adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel 

ved prøverne i gymnasiet: Det er ikke tilladt at foretage søgninger på nettet. 
• Dog: Der skal være tale om et bestemt, konkret undervisningsmateriale, som et 

hold/en klasse på skolens foranledning har benyttet i undervisningen, og det 
skal have en sådan karakter, at det i praksis ikke er muligt for skolen at 
opbevare det lokalt eller for eksaminanden at medbringe det.  

• Normalt vil det være muligt at opbevare fx e-bøger, konkrete opslag i databaser, 
opslag i Wikipedia, opslag i Infomedia etc. lokalt,  

• hvorimod det fx i nogle situationer vil være vanskeligt at gemme tv-klip lokalt 
lige som online ordbøger og andre digitale lærebøger i nogle tilfælde ikke kan 
gemmes lokalt. 

• Det er ikke tilladt at benytte netadgangen til at tilgå interaktive programmer (fx 
Wolfram Alpha, Google Translate, Google Earth eller Grammarly). 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-
orienteringer  
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2.4. Omfang 
Det forventede omfang af fagligt stof er normalt svarende til  
300-500 sider i historie B 
150-250 sider i religion C og  
150-250 sider i samfundsfag C.  
 
”Omfanget af fagligt stof anføres i beskrivelsen af den gennemførte undervisning 
(undervisningsbeskrivelsen), der færdigredigeres ved afslutningen af 
undervisningen i det enkelte fag. Omfanget angives normalt med en sådan 
detaljeringsgrad, så det af undervisningsbeskrivelsen fremgår, hvorledes det 
faglige stof har været vægtet i undervisningsforløbet. Dette kan fx ske ved at 
angive et skønsmæssigt sidetal eller en procentvis fordeling af stoffet” 
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 
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2.  For at komme tilbage til 
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UVMs Prøve- og 
eksamensinformation 
(under revision) 
”Opgaver og materialer sendes til censor mindst 5 hverdage før prøvens 
afholdelse, medmindre særlige forhold er til hinder herfor. Det kan betyde, at 
udsendelsen må foretages, før eksamensplanen er offentliggjort. Udsendelsen af 
opgaver og materialer må da kun ske i et omfang, der ikke medfører, at andre 
dele af eksamensplanen kan udledes.” 
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-
orienteringer  
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