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Tidsplan for AT-synopsis og –eksamen 2019 
 

ons 16/1. 

fællesmøde 

Orientering af alle 3.g-

elever i forbindelse med 

fællesmødet  

Orientering om procedurer, planer, anbefalinger, 

forventninger og krav til AT-synopsen og -eksamen 

ma 28/1. 

kl. 8.00 

Offentliggørelse af årets 

opgave 

Offentliggørelse. Alle 3.g-elever får udleveret 

adgangskode og hjemmesideadresse til årets AT-

opgave 

ma 28/1.  

kl. 9.30 

Afspilning af introfilm for 

alle 3.g-elever i Festsalen 

3.g-ere, der ikke har adgang til opgaven på nettet 

kan få den udleveret på USB-stik ved henvendelse 

på kontoret 

tirs. 29/1. 

1. og 2. lektion  

(kl. 8.00-10.00) 

AT-

inspirationsforelæsninger 

 

 

Forelæsninger i følgende fagkombinationer: 

 

 Biologi, kemi, biotek, samfundsfag 

religion 

 Tysk, engelsk, religion, billedkunst, 

design 

 Fysik, samfundsfag, matematik, historie 

 

Hver af forelæsningerne repræsenterer 

forskellige fags tilgange til årets opgave.  

Hver forelæsning indledes med en kort 

opsummering af ét af de videnskabelige 

hovedområdernes vigtigste videnskabsteoretiske 

og metodiske udgangspunkter.  

Efterfølgende præsenteres årets opgaver, 

ressourcerummet og eksemplariske emner/ sager 

med udgangspunkt i de to hovedområder og 

tilhørende fag. De præsenterede eksempler på 

sager skal illustrere mulighederne i ressource-

rummets materialer og illustrere den flerfaglige 

tilgang til sagerne og gerne give inspiration til 

formulering og afgrænsning af relevante sager.  

tirs. 29/1. 

kl. 10.00-10.45 

 

Pentagonøvelse i klasserne  

 

Pentagonøvelse for klasserne. Eleverne diskuterer 

og formulerer i grupper eller individuelt en skriftlig 

skitse til emne(r), fag og problemstillinger, de vil 

medbringe i den videre afklaringsproces. En lærer 

fra inspirationsgruppen introducerer og organiserer 

og står til rådighed i processen. Der udleveres et 

støttepapir til emneafklaringen som kan anvendes 

ved efterfølgende vejledning.  

 

ons. 30/1.  

i 1. lektion 

Åben vejledning I Vandrehallen kan eleverne få vejledning og 

afprøve deres emneskitse hos vejlederpar, som er 

sammensat, så et stort antal kombinationer af 

hovedområder og fag er repræsenteret. En større 

gruppe lærere fra den udmeldte vejledergruppe 

forventes involveret. 

man. 4/2.  

inden kl. 14.00  

Fagvalg via Lectio Eleverne angiver fagvalg og en kort 

emnebeskrivelse via Lectio 
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fre. 8/2.  Meddelelse om 

vejlederfordelingen 

Vejlederfordelingen meldes ud på Lectio. 

ons. 20./2. 

1. og 2. lektion 

 

1. vejledningsrunde Afsat tid til vejledning. Anden undervisning for 3.g-

eleverne og for vejlederne er aflyst.  

Vejledningen foregår efter tidsplan i Lectio 

udarbejdet af kontoret.  

Eleverne forventes at have fremsendt oplæg til 

vejlederne forud for hver vejledningssamtale.  

Eleverne er blevet opfordret til at organisere sig og 

samarbejde i grupper om et fælles emne. I disse 

tilfælde foregår vejledningen gruppevis, og den 

enkelte vil dermed få længere tid sammen med 

vejlederne. 

 

tors. 7/3 AT-skrivedag Undervisningen aflyst for 3.g-elever 

man. 11./3.  

i 1. & 2. lektion 

2. vejledningsrunde Afsat tid til vejledning. Anden undervisning for 3.g-

eleverne og for vejlederne er aflyst.  

Vejledningen foregår efter tidsplan i Lectio 

udarbejdet af kontoret.  

Eleverne forventes at have fremsendt oplæg til 

vejlederne forud for hver vejledningssamtale. 

man. 1./4. 

senest 14.00 

AT-synopsen afleveres  Synopsen afleveres på Lectio inden k. 14.00. 

 
 

 


