
2. HF 2022 -
23 
2. O og R  

Begivenhed Aktører & 
koordinatorer 

Projektpraktik Studievalg DK Afleveringer 

 
August 
 

Almindelig skolestart. 
 
 
 
 

Alle lærere og elever I gang med at 
reflektere over 
karrieremuligheder 
 
Skitsering af 
projektpraktik i løbet af 
året. 
 

  

September Tirsdag 20.09.22 
Karrieretanken 
 
28.09.2022 
Fællessamling  
Paneldebat inden valg 
 
30.09.22 
Deadline for ansøgning om 
dispensation til eksamen. 
Blanket findes i Teams 
under eksamen. 

 
 
 
Alle  
 
 
 
 
 
 

Refleksion over 
karrieremuligheder 
 
 
 
 

  

Oktober 10.10.2022 
Intern Uddannelsesmesse 
 
Efterårsferie uge 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



November  Alle klasserne Skrivning i 
projektpraktikportfolio 
inden 1. projektpraktik. 

14.11.22 
Besøg af 
Studievalg.dk 
(tidspunkter 
oplyses 
nærmere 
datoen) 

 

December Uge 49 
Lærerne skriver faglige 
vurderinger til 
feedbacksamtaler 
 
02.12.22 
1. Projektpraktik 
(Fagpakkepræsentation) 
 
xxxxx 
Feedbacksamtaler  
09.12.22 
Sidste almindelige skoledag 
 
12.12 – 22.12.22 
Eksamensperiode og særlig 
skemaperiode  
 
Juleprøve i matematik og NF 
(dato skal aftales) 
 
23.12.22-04.01.32 
Juleferie 
 

Alle klasserne 
 
 
 
 
Fagpakkelærerne på 
2. år. 
 
 
Lærere, vejledere, 
koordinator 

Skrivning i 
projektpraktikportfolio 
efter 1. projektpraktik  
 
Refleksion over 
karrieremuligheder 
 
Karriereplaner i 
projektpraktikportfolie 
ift. 1. projektpraktik. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Januar 2023 04.01.2023 
Undervisningsstart for alle 
hold og klasser 
 

 Feedbacksamtaler ift. 
Projektpraktikportfolio, 
studieaktivitet og 

  



xxxxxxx 
Feedbacksamtaler 
 
 

lærernes faglige 
tilbagemeldinger 
 
Refleksion over 
karrieremuligheder 

Februar Uge 6 
06.02.23 - 08.02.23. 
Projektpraktik (PP2) 
 
 
 
09. 02.22 - 10.02.23 
SIF 2 
Historiedage 
 
Uge 7 vinterferie 
 
Ansøgningsfrist for 
dispensation til eksamen i 
sommerterminen 2023 er 
primo marts. Blanket findes 
i Teams under eksamen. 

 
Historielærere 
 
 
 
Fagpakkekoordinator 
og lærerne på 2. år 
Gæster fra 
virksomheder eller 
uddannelser 
 

Refleksion over 
karrieremuligheder 
 
Skrivning i 
projektpraktikportfolio 
efter 2. projektpraktik 
 
Valg af fagpakkeklasse 
på 3. år 

01.02.2023 
Besøg af 
Studievalg.dk 
(tidspunkter 
oplyses 
nærmere 
datoen) 

 

Marts /april Information om eksamen og 
oprykning v. HHA/LOV 
 
 
 
 
 
 
 
Terminsprøver: 
24.03.23: 
Matematik C (08.00-12) 
27.03 – 31.03.2023 

 
 
Lærerne indberetter 
oprykningstruede 
 
Vejlederne holder 
oprykningssamtaler 
 
Feedback fra 
klassens lærere 

Refleksion over 
karrieremuligheder 

  



SIF 3 
NF & matematik 
 

April 03.04. – 10.04.2023 
Påskeferie 
 
Arbejde med 
historieopgaven 
(Skrivning, aflevering og 
lærerfeedback) 
(datoer skal bekræftes) 
 
Arbejde med produkt til NF 
interne flerfaglige prøve 
(datoer skal bekræftes) 
 
Eksamensforberedelse 
 
 

    

Maj (m. forbehold for ændringer 
ift. adm. planlægning) 
NF interne flerfaglige prøver 
+ forløb med præcisering af 
krav og mål 
 
12.05.2023 
Sidste almindelige 
undervisningsdag.  
GALLAFEST 
 
15.05.23-21.06.23 
Eksamensperiode 
 

Lærerne på 1. og 2. 
år 

Refleksion over 
karrieremuligheder 
 

  



Særligt tilrettelagt 
undervisning i eksamens 
perioden. 
 
Skriftlige eksamensdage: 

• 22.05.2023 
Matematik C  

Juni 15.05.32-21.06.23 
Eksamensperiode 
 
22.06.23 
Sidste skoledag 

Alle klassens lærere 
og elever 

   

 
 
 
Terminsprøvedagene i april bruges til møder (22.03 - 24.3. 2023), da undervisningen her er aflyst. 
 
Møder lægges indenfor alm. arbejdstid (8 - 17) - kan være på teams eller fysisk. 
 
Mødeindkaldelser skal ske med min. 8 dages varsel og altid via Outlook 
 
Mødeomfang (vejledende). Frokost møde af ½ time ca. 1 gang pt. måned. 
 


