
 
Større Skriftlig Opgave 

 Køreplan 20-21 
 

Uge  Hvem  Aktivitet  
Uge 5 
tirsdag  
2/2 

HF-
Udvalget 

Kort orientering om rammerne for Stor Skriftlig Opgave (SSO).  

Uge 5  Faglærern
e og 
eleverne  

Orientering 
Eleverne skal sørge for at have drøftet valget af fag og område 
med relevante faglærere. Fagvalg anvendes til fordeling af 
vejledere. Som udgangspunkt vil elevernes egne faglærere være 
vejledere, men andre lærere kan inddrages.  

Uge 5 
torsdag 
4/2 

Faglærern
e og 
eleverne 

Bordmøde  

Uge 6 
torsdag 
11/2 

MC og 
Eleverne 

Valg af fag og emne 
De valgte fag og området til SSO tastes ind i Lectio af eleverne 
selv via et spørgeskema, som findes på forsiden. HUSK at 
afslutte med ”Indsend”. Der skal skrives i 1 - 2 fag. Skriver du i 
ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have været til 
eksamen i dette fag på mindst B- niveau. Hvis du skriver i to 
fag, skal du følge undervisningen eller have været til eksamen i 
fagene, og ét af fagene skal være på̊ mindst B- niveau. 

Uge 8 
torsdag 
25/2 

Vejlederne 
og 
eleverne 

 1. Vejledning  
Vejledning á 15 minutter. 
Vejledningen foregår i Samlingssalen og er skemalagte. Der kan 
individuelt aftales flere vejledningsseancer. Inden første 
vejledning bør eleven orientere sig om emnet og kunne 
klarlægge området til vejledningen. De udarbejdede 
vejledningsdokumenter, som ligger i Elevhåndbogen under 
SSO, kan evt. anvendes i forbindelse med de tre 
vejledningsrunder. 
https://kalgymelev.wordpress.com/s/vejledninger/sso
/ 

Uge 10 
tirsdag 
9/3 
 

Vejlederne 
og 
eleverne 

2. Vejledning  
Vejledning á 15 minutter.  
Vejledningen foregår i Samlingssalen og er skemalagt. 

Uge 11 
manda
g 
15/3 

Vejlederne 
og 
eleverne 

3. Vejledning  
Vejledning á 15 minutter.  
Vejledningen foregår i Samlingssalen og er skemalagt. 

Uge 12 
torsdag 
25/3 

Vejlederne Opgaveformuleringer 
Sidste frist for upload af opgaveformuleringer. 

Uge 14 
torsdag 
8/4 

MC, 
Vejlederne 
og 
eleverne 

Udlevering 
Udleveringen af SSO-opgaveformulering sker elektronisk via 
Netprøver.dk kl. 14.00. Du opfordres til at være på skolen ved 
udleveringen, og kontakt gerne dine vejledere, så̊ du er sikker 
på̊, at du har forstået opgaven korrekt!   



Uge 14-
15 
8.-15/4  

Vejlederne 
og 
Eleverne 

Skriveperiode  
I skriveperioden vil der være mulighed for vejledning. Der kan 
aftales faste træffetider med vejlederne eller konkrete aftaler via 
Lectio. Der vil være skrivelokale til rådighed på̊ skolen.  

Uge 15 
torsdag 
15/4 

Eleverne Aflevering 
Senest kl. 14.00 afleveres SSO’en elektronisk via upload i 
Netprøver.dk  

 
Bedømmelse af besvarelsen skal være afsluttet senest seks uger efter censors modtagelse af 
besvarelsen. 


