
SRP-køreplan 2018 
 
Uge 36 Fredag den 7. september 

SRP-perioden starter: Kick-off i badekarret kl. 13.00-13.40 for alle 3.g’ere. 
Elever og lærere i studieretningsklasser indleder afklaring af fag og områder for 
studieretningsprojekter. Start i god tid med litteratur– og materialesøgning.  
Inddrag fra starten Sidse i Studiecenteret. 

 
Uge 37 Fredag den 21. september (2-4. modul) 

Vejledningssupermarked: Se på det uploadede skema på Lectio, hvilken lærer, der 
er til rådighed i hvilke tidsrum og i hvilke lokaler. 

 
Uge 39 Fredag den 28. september kl. 12.00  

Valg af fag og område: Sidste frist for at eleven indtaster sit valg af fag og område i 
Lectio (link på forsiden). Eleven har ansvaret for, at en faglærer har 
forhåndsgodkendt fag og område. 
Repræsentanter fra faggrupperne ser listen over emner igennem. 

 
Uge 41 Vejlederne offentliggøres: Vejlederne for de enkelte elever vil fremgå af Lectio. 

 
Uge 44/47 Onsdag-torsdag den 30.-31. oktober.  

Torsdag-fredag den 22.-23. november.  
 Individuelle vejledningsdage: Alle vejledningstider oplyses i Lectio ca. en uge 
inden vejledningen. 
 

Uge 45-46 Et moduls undervisning i litteratursøgning af Sidse fra studiecenteret. 
 Vil fremgå af Lectio. 
     
Uge 49-51 Fredag den 7. december – fredag den 21. december 

Dog 3x: torsdag den 6. december - torsdag den 20. december 
Skrivedage til studieretningsprojekt. I alt 10 skoledage: Du kan få vejledning i 
hele perioden, men kan ikke forvente, vejlederne besvarer spørgsmål i weekenden. 
Aftal hvornår og hvordan du kan kontakte dine vejledere i skriveperioden. 

 
Fredag den 7. december kl. 9.45 Dog 3x: torsdag den 6. december kl. 13.45 
Opgaveformuleringen udleveres: Fysisk af vejlederne (i badekarret) – samt 
elektronisk på Netprøver.dk. 

  
Mandag den 10. december kl. 15.30-16.30 
Åben SRP i N-fløjen: Familie og venner kommer og ser de spændende 
eksperimenter, der udføres i N-fløjen 
 

 Tirsdag - onsdag den 11.- 12. december. 
Individuelle vejledningsdage: Alle vejledningstider oplyses i Lectio ca. en uge 
inden vejledningen. 
 
Fredag den 14. december + mandag den 17. december 
Åben SRP-vejledning i Studiecenteret: Der vil være to åbne vejlednings-
/skrivedage på skolen. Her vil der være en række udvalgte faglærere stå til rådighed.  
 
Fredag den 21. december 2018 kl. 9.45 (senest). 
Dog 3x: torsdag den 20. december 2018 kl. 13.45 (senest) 

 Aflevering af studieretningsprojekt (PDF-format) på Netprøver.dk: 
Eleverne logger på med NemID eller Uni-login. 

 
Uge 5 Opgaverne skal være færdigvoteret. 
 
Uge 6 Karakteren offentliggøres til eleverne på Lectio. 


