Nyhedsbrev fra fagkonsulenten januar 2018

Præsentation
Først og fremmest en kort præsentation af undertegnede, som I ikke alle kender. Mit navn er Line
Flintholm, jeg underviser i engelsk og spansk på Tårnby Gymnasium og HF og har siden september 2017
vikarieret for fagkonsulent Hanne Kær Pedersen. Hvis du har spørgsmål om faget, er du meget velkommen
til at kontakte mig på telefon eller mail. Du finder mine kontaktoplysninger nederst.

Nyt om de skriftlig prøver – med eller uden internet? Analog eller digital?
Jeg har glædet mig meget til at kunne skrive denne nyhed til jer, for jeg ved, det har været udfordrende
ikke at vide, hvilken udformning den skriftlige prøve kommer til at have for såvel elever, der følger
læreplanen fra 2013 og reformeleverne, der startede august 2017.

Elever, der følger 2013 læreplanen
For ’gamle elever’, dvs elever, der følger læreplanen fra 2013, er der for stx A og hf B valgfrihed mellem den
traditionelle todelte prøve og den digitale forsøgsopgave. Der vil fortsat være adgang til internettet ved den
digitale opgave til og med vinterterminen (december) 2018, men fra sommerterminen 2019 vil der ikke
længere være adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel udover de generelle regler i ”Bekendtgørelse
om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser”. Som følge heraf, vil de nuværende
forsøgsopgaver blive justeret. Mere om det nedenfor.
For stx B er prøven for ’gamle elever’ fortsat den traditionelle todelte.
Det betyder med andre ord, at der ingen ændringer er for ’gamle elever’, der afslutter med skriftlig prøve
ved sommer- og vintereksamen 2018, mens ’gamle elever’, der afslutter ved sommereksamen 2019 ikke vil
have adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel, hvis de skriver den digitale opgave, jf. nedenstående
oversigt:
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Elever, der følger 2017 læreplanen
For elever, der er startet i august 2017 og følger de nye læreplaner, bliver prøven den ovenfor beskrevne
justerede forsøgsopgave UDEN internet på stx A og hf B. Til stx B kommer der en ny opgave, som i lighed
med opgaverne til stx A og hf B besvares som en samlet opgave.
Elever, der følger de nye læreplaner fra 2017
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Nye opgaveformater
Fordi de traditionelle opgaver forsvinder fra 2020, sker der også ændringer i prøvernes indhold og
udformning. De nuværende forsøgsopgaver til hf B og stx A bliver altså allerede justeret fra
sommerterminen 2019, så de lever op til de nye krav – dvs. adgangen til internettet forsvinder.
HF-opgaven ændres ikke ud over at adgangen til internettet fjernes. I kan altså fortsat anvende
forsøgsopgaverne med jeres elever, blot uden adgang til nettet.
Stx A-opgaven derimod kommer til at undergå en større justering både af de sproglige prøver og
sagprosaopgaven, og derfor kommer der i 2018 én typeopgave, som viser prøvens nye format. Denne
typeopgave kan fx anvendes som terminsprøve for de nuværende 2.gere med engelsk på A-niveau.
Eleverne vil stadig skulle skrive et ’analytical essay’, og I kan derfor med fordel stadig træne denne
skrivegenre med dem.
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Xn: betyder, at der er adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel ved prøven.
Ny skriftlig prøve stilles første gang i vinterterminen (december) i skoleåret 2018-2019.

Til stx B udvikles der som nævnt et nyt prøveformat, og der kommer to typeopgaver i 2018, som viser,
hvordan prøven fremover ser ud. Den første kommer i løbet af årets første måneder.
Alle de nye typeopgaver vil blive ledsaget af ”Lærerens hæfte”, som beskriver opgavernes indhold. Hold øje
med nyhedsbreve her på EMU, hvor jeg vil orientere jer om opgaverne samt give besked, når opgaverne er
klar på Materialeplatformen. Her finder I også de tidligere års digitale forsøgsopgaver.
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