
Opfølgningsplaner for grundforløbet i skoleåret 2007/08 
 
Opfølgningsplaner for AP 

 
• To repræsentanter for 2. fremmedsprog forenkler materiale/test til almen grammatik.  
• Faggruppen i engelsk reviderer den teoretiske del af pragmatikforløbet. 
• Undervisningen i latin og europæisk sproghistorie skemalægges efter afslutningen af 

forløbet i almen grammatik. 
• AP-lærerne skal forklare det samlede AP-forløb bedre og henvise mere til plan og 

beskrivelse i elevhåndbogen (give eleverne afsnit for som lektie). Alle AP-lærere skal ved 
begyndelsen og afslutningen af et område minde eleverne om, hvor de befinder sig i det 
samlede forløb, og hvordan området evalueres. Det skal endvidere understreges over for 
eleverne, at det kun handler om en introduktion til emnerne, og at arbejdet med dem 
fortsætter efter grundforløbet. 

 
Opfølgningsplaner for NV 
 

• Der køres kun med to fag af gangen. 
• NV-lærerne sikrer hensigtsmæssig koordinering af rapportaflevering. 
• NV-lærerne laver bindende aftaler om forløbet af samtalen i NV-prøven. 

– NV strækker sig over en længere periode således at besøg og rapport lægges efter 
efterårsferien.  

• Fysiklæreren har fysikdelen af NV og de 2 introduktionsmoduler. 
• Skrivedagen med vejledning bibeholdes. 
• Forårets ”turbolærer” har klassen i NV (Bio, NG, Ke) 

 
Opfølgningsplaner for AT 
 

• Antallet af AT-forløb reduceres til 3 i alt i 1.g på følgende vis: 
• AT-1 En udvidet udgave af robolab (evt. ”Robotter”) med styrket samfundsfagligt 

indhold. (Efterår) 
• AT-2 Vesterbro (Forår) 
• AT-3 (Forår)  

• Der arrangeres en Light-udgave af fællestime a la Mikkel Willum inklusiv begrebsafklaring 
i forhold til almen studieforberedelse overordnet set. 

• Elevhåndbogen bruges som redskab i AT-timerne (f.eks. lektie, som intro til første modul i 
hvert af forløbene). 

• Fælles forløbsplaner + beskrivelse af produktkrav udfærdiges og udleveres i god tid. 
• Der skemalægges blokdage til slut i forløbene. 

 
 
Opfølgningsplaner for SUS 
 

• Studierapporten udfyldes i forbindelse med AT-forløbene. AT-lærerne har ansvaret. SUS 
bruges til at følge op på den. 

• Teamet må gerne afholde samtalerne i elevernes undervisningstid, hvis alternativet er efter 
15.30. 



• Teamet skal huske at afholde et møde med alle klassens lærere inden SUS (eller lade dem 
udfylde et elektronisk skema), så eleverne også får en tilbagemelding på, hvordan det går i 
den særfaglige undervisning generelt (studieadfærd). 

• Der skal være to samtaler om året i 1.-2.g for at sikre opfølgningen på målene og én samtale 
i 3.g. Teamet har ansvaret for at planlægge og gennemføre samtalerne. 

• Første SUS i 1.g skal placeres inden forældrekonsultationen og tage udgangspunkt i 
studieteknik og trivsel. 

• SUS skal fremover bestå af to dele: 
o Spørgsmål til trivsel/studieteknik.  
o Studierapporten. Eleven (og læreren) tjekker inden samtalen, om studierapporten er 

udfyldt for de afsluttede AT-forløb. Eleven skal i samtalen gøre rede for AT-målene 
i de projekter, der er gennemført siden sidste samtale, og hvad han/hun har lært i de 
pågældende projekter.  

 
 
Opfølgningsplaner for grundforløbet generelt 
 

• Lærerhåndbogen opdateres yderligere bl.a. med ”klokkeklare” vejledninger om 
fraværsprocedurer, vejledninger om hensigtsmæssig udfyldning samt indhold af studieplan 
mm. 

• Elevmappen gennemarbejdes og styrkes som et ”lærebogs”-agtigt redskab. 
• Antallet af AT-projekter reduceres og der fokuseres i skemalægningen på de enkelte fags 

vilkår (bl.a. studieretningsfag) så der kan ske hensigtsmæssig progression uden for 
grundforløbsfagene, ligesom skemalægningen i så høj grad som muligt tager højde for en 
nogenlunde jævn fordeling af arbejds-/timebyrden.  

• Det forøgede arbejdspres hos både lærere og elever tages alvorligt og det gøres til et 
indsatsområde, at sikre grundforløbets kvalitet og indhold, samtidig med at både elever og 
lærere kan opretholde en rimelig arbejdshverdag (for elevernes vedkommende evt. ved at 
styrke den sociale dimension i grundforløbet). 

• Lange linier (dansk-historie) placeres i slutningen af grundforløbet – dvs. inden jul. 
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