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Bilag til årshjul.

2. årig HF: Oversigt over fag, der afholder PP, TP og blokdage i skoleåret 2019/20.

Projekt og praktikperioder (PP1, PP2, PP3).
Mange flere detaljer om perioderne, materialer og lign. ligger i Canvas i faggrupperummet ved navn: ”Projekt og
praktikperioder PP”.
PP1: Dansk (10 lektioner), engelsk (9 lektioner), historie (9 lektioner)
PP2: Dansk (10 lektioner), NF (18 lektioner)
PP3: Dansk (10 lektioner), Fagpakkefag (18 lektioner deles mellem C og B-fag)

Timepuljeperioder (TP1, TP2, TP3, TP4).
TP1: Dansk (8 lektioner), engelsk (8 lektioner) og matematik (8 lektioner)
TP2: Dansk (8 lektioner), engelsk (8 lektioner), NF (8 lektioner)
TP3: Historie og Samfundsfag (24 lektioner)
(Uge 32: 2 dage m. Litteratursøgning, plagiat mv. Uge 2 og 6: En dag m. hhv. SSO-metode og SSO-vejl.)
TP4: Dansk (8 lektioner) og fagpakkefag + B-vagfag (16 lektioner)

KS: Kultur og samfundsdag. 2.Hf: Efterår og 1. HF: Forår.
Uge 32: 2 Blokdage KS (12 lektioner)
Uge 46: 1 Blokdag afvikles som omlagt undervisning (7 lektioner deles mellem de 3 fag)
Uge 47: Synopsisskrivning i KS starter kl. 10 og resten af dagen er afsat til dette. Der er deadline for aflevering d.
26.11. kl. 24. Alle ks-timer fra og med d. 20-26.11. bruges til synopsisskrivning, og der vil være mulighed for
vejledning i disse timer.
Uge 49: D. 2/12, 4/12, 5/12 og evt. 6/12: Intern prøve
Uge 2: Ekstern prøve
Uge 23: D. 2/6-5/6: Studietur (NB I uge 23 + 24 afvikles i alt 49 lektioner i KS)
Uge 24: D. 8/6-9/6: Blokdage i KS. Religion (7 lektioner) og samfundsfag (7 lektioner)
Uge 24: D. 10/6-12/6: Historieopgave. Historie (11 lektioner) og dansk (5 lektioner)

NF: Naturfaglig gruppe
Uge 50: 1 Blokdag (6 lektioner)
Uge 51: 4 Blokdage (28 lektioner)
Uge 1: 2 Blokdage (12 lektioner) (NB Overvej mulighed for omlagt undervisning i uge 1 + 2)
Uge 2: 1 Blokdag (6 lektioner)
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Uge 10: 5 Blokdage (34 lektioner)
Uge 14: 2 Blokdage (10 lektioner)
Uge 21: D. 18.5.-20.5. Intern prøve: NF. Evt. inddrages d. 15.5. Dage uden intern prøve har alm. Undervisning.
Uge 22: D. 25.5. 1 Blokdag (6 lektioner) + NF: ekstern prøve begynder.

Engelsk 2c
8 lektioner placeres som omlagt undervisning

Valgfag i efteråret afvikler omlagt undervisning. Lektionerne placeres som skemabrikker i uge 34 og kan flyttes, så
de placeres senere i løbet af efteråret, når det kan passe til undervisningens indhold.
Fagpakkefag C (filosofi, fysik, psC319(2a)) 6 lektioner
½-års B-fag og A-fag: 10 lektioner (ikke Historie A)
1-års B-fag: 4 lektioner

A/B-valgfag i foråret afvikler omlagt undervisning. Lektionerne placeres som skemabrikker i uge 5 og kan flyttes, så
de placeres senere i løbet af foråret, når det kan passe til undervisningens indhold.
Alle ½ års A og B valgfag: 8 lektioner
1-årige B-fag: 4 lektioner.
Der placeres evt. en blokdag i uge 14 i forbindelse med TP4. Dette afdækkes, når skemaet for ugen bliver lagt.

Blokdag HF enkeltfag
Kreative fag og idræt
Uge 25: 1 blokdag (6 lektioner)

Uge 46:
-

1919-1 da: 15 lektioner
1919-2 da: 15 lektioner
HkenB119: 15 lektioner

Uge 14:
-

Hhda119 da: 15 lektioner
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Hvad gør man med omlagt undervisning?
I skoleåret 2019-2020 er der en del fag, der skal afvikle omlagt undervisning. Denne undervisning er uden lærer og
afvikles ved, at kursisterne løser en hjemmeopgave. Tal gerne i faggrupperne om, hvilken slags undervisningsstof og
opgaver, der vil kunne fungere til dette. Idéer kunne være: Læsning af nyt stof; repetition af gennemgået stof; se
film; løse opgaver; forberede en fremlæggelse for klassen; lave feltarbejde eller lign. Det anbefales, at kursisterne i
tilknytning til omlagt undervisning skal producere et produkt, så det er muligt at tage stilling til, om kursisten skal
have fravær i forbindelse med den omlagte undervisning. Det er ikke meningen, at omlagt undervisning skal
generere rettearbejde. Overvej gennemgang i klassen, udlevering af facitlister og lign.
Aftal gerne deadlines med holdets øvrige fag, så der kan blive en rimelig arbejdsbelastning og forbrug af
fordybelsestid i den uge, hvor den omlagte undervisning afholdes.

NB De fleste uger med særskema på den 2-årige HF er planlagt med 34 lektioner. Der kan derfor være fag, som deler
en blokdag.
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