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Studieplan for HFe på HF & VUC Nordsjælland 2022-23 

Studieplanen på HFe udgør en fælles ramme for undervisningen HFe 1. år 2. år og pakker 

 Studieplanens indhold  
 
HF-vejledning/Studievalg 
 

 
Sociale 
arrangementer 

August 

Intro-dag tirsdag den 09.08.22 for nye og kendte 
kursister 
 
Undervisningsstart på HF-e daghold og aftenhold 
onsdag den 10.08.22 
 
Studiemæssigt og fagligt introduktionsforløb på alle 
hold 
 
Særligt fokus på anvendelsen af Teams, OneNote og 
webdagbogen  

HF-vejlederen kommer på 
besøg i på danskholdene og 
fortæller om mødepligt og 
studieaktivitet 
 
Studievalg DK  
 

 

 

   September 

  
Arbejde med skriftlighed på alle hold 
 
Opfølgning på skriftlige afleveringer i dansk, engelsk 
og matematik, så ingen er bagud. 
 
28.09.2022 
Fællessamling  
 
30.09.2022 
Ansøgningsfrist for dispensation til eksamen i 
vinterterminen 2021-22. Blanket findes i Teams under 
eksamen. 
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 Studieplanens indhold  
 
HF-vejledning/Studievalg 

 

 

Oktober 

05.10.2022 
Obligatorisk SSO-info og workshop for kursister der 
tager en hel HF og afslutter i 2023. 

Opfølgning på skriftlige afleveringer i dansk, engelsk 
og matematik, så ingen er bagud. 
 
10.10.2022 
Intern Uddannelsesmesse 
 
Uge 42 
Efterårsferie 
 
31.10.2022 
Deadline for SSO-tilmelding for kursister der tager en 
hel HF og afslutter i 2023 
 

  

November 

02.11.2022 
Terminsprøve dansk - december termin 
 
03.11.2022 
Terminsprøve engelsk - december termin 
 
04.11.2022 
Terminsprøve matematik - december termin 
 
08.11.2022 
Første SSO-aflevering 

HF-vejlederen besøger 
danskholdene og informerer 
om valgfagsmulighederne 
 
Studievalg DK  
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”Uddybelse af emnevalg” 
 
10.11.2022 
Obligatorisk møde med SSO vejleder 
 
Elektronisk evaluering og aftaler på holdene 
 
Opfølgning på skriftlige afleveringer, så ingen er 
bagud. 

December 05.12.2022 
Offentliggørelse af eksamensplanen 
 
xxxxxxx 
Obligatorisk EP-info og workshop for kursister der 
tager en hel HF og afslutter i 2022 
 
06.12.2022 
Skriftlig eksamen - dansk A 
 
09.12.2022 
Skriftlig eksamen - engelsk B 
 
Du får en standpunktsvurdering og en faglig 
vejledning af dine lærere i alle fag 
 
Opfølgning på skriftlige afleveringer, så ingen er 
bagud. 
 
Historieopgaven som obligatorisk træningsopgave 
inden SSO 
 
09.12.22 

Studievalg DK  
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Sidste almindelige skoledag 
 
12.12.22 - 22.12.22 
Eksamensperiode 

 Studieplanens indhold  
 
HF-vejledning/Studievalg 

 
Sociale 
arrangementer 

Januar 04.01.2023 
Undervisningsstart for alle hold og klasser 
 

11.01.2023 
1. Obligatoriske SSO-workshop. 
”Materialesøgning” 
 
16.01.2023 
2. Obligatoriske SSO-workshop 
”Opbygning af SSO” 
  
19.01.2023 
2. Obligatoriske SSO-aflevering:  
 

25.01.2023 
3. Obligatoriske SSO - workshop: 
 ”Resume og Konklusion” 
 
31.01.2023 
3. obligatoriske SSO-aflevering 3. obligatoriske vejledning:  

Gennemførselsvejlederne 
besøger klasserne  
 
Studievalg DK  
 
 

 
 

Februar Uge 6 
03.02.2023 -10.02.2023 
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SSO-uge for kursister der tager en hel HF og er 
tilmeldt SSO og afslutter i 2022.  
 
Uge 7 
Vinterferie 
 
27.02.2023 
WS om Kvote 2. ansøgning 
 
Opfølgning på skriftlige afleveringer, så ingen er 
bagud. 
 
Husk at bestille dit hele HF-bevis hos HF-
administrationen inden marts hvis du bliver færdig 
med en hel HF i 2021. 
 
Husk at ansøge om dispensation til eksamen via 
blanket i Teams inden marts 
 

 
 
 
 
 

Marts xxxxxx 
Obligatorisk workshop om EP. Fokus på opbygning af 
EP og taksonomi 
 
xxxxxx 
Obligatorisk workshop om EP. Fokus på den 
mundtlige eksamen og fremlæggelsen af synopsen 
 
Terminsprøver: alle skal medbringe egen PC, 
høretelefoner og forlængerledning. Al aflevering 
foregår elektronisk efter nærmere instruktion. 
 

Studievalg.dk  
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Terminsprøver: 

• 22.03.23: Dansk A 
08.00-14.00 

 
• 23.03.22: Engelsk B/A 
08.00-14.00 
 
• 24.04.23: Matematik C/B/A 
08.00-12/13/14 

Mødetidspunktet er som ved den rigtige eksamen kl. 
8.00, så der er god tid til at komme i orden, før 
terminsprøven går i gang. Dørene lukkes kl. 8.45! 
 
Opfølgning på skriftlige afleveringer, så ingen er 
bagud. 
 
xxxxxx 
Obligatorisk workshop om EP. Fokus på udarbejdelsen af 
problemformulering og problemstillinger og godkendelse 
heraf fra vejlederne. 
 

 Studieplanens indhold  
 
HF-vejledning/Studievalg 

 
Sociale 
arrangementer 

April xxxxx 
EP-dage for kursister der tager en hel HF og har tilmeldt 
sig EP og afslutter i 2023 
 
03.04.-10.04.2023 
Påskeferie 
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Gennemgang af undervisningsbeskrivelser i alle fag. 
 
Opfølgning på skriftlige afleveringer, så ingen er 
bagud. 
 
Tilmelding til fag til næste år via en individuel samtale 
i HF-vejledningen 

Maj-juni 12.05.23 
Sidste almindelige undervisningsdag.  
GALLAFEST 
 
15.05.23 -21.06.23 
Eksamensperiode 
 
Skriftlige eksamensdage: 
 

• 16.05.23: Dansk A 
08.00-14.00 

 
• 17.05.23: Engelsk A/B 
08.00-14.00 

 
• 22.05.23: Matematik C/B/A 
08.00-12.00/13.00/14.00 

23.06.23 Translokation 
10.00-12.00 

Udlevering af helt HF-bevis 

  
 

 

 

Venlig hilsen HF-administrationen 


