
Studieplan for 1.hf skoleåret 2013-14 
Holdnummer:                                                                          Holdnavn: R13 

Skema: 

I Ludusweb 

 

Kompetenceudvikling, introduktionskursus og værkstedsundervisning: 

 

VUC Hvidovre-Amager har et kompetencekatalog, der definerer hvilke områder kursisterne skal udvikle i løbet af deres 

undervisning: 
Studiekompetencer: 
 
Det første halve år:  
 

 It: fronter (elektronisk aflevering, mapper mv.), word, internet-søgning 

 screening i engelsk, dansk og matematik 

 Notatteknik 

 Læseteknik 

 Basisskrivekursus - herunder resume, referat, hurtigskrivning, mindmap 

 Træning i mundtlig fremlæggelse 

 Træning i gruppearbejde 
 
I løbet af 2. halvår: 
 

 Korrekt citatteknik og kildeangivelser/plagiat 

 Taksonomiske niveauer 

 Argumentation 

 Synopsis 

 Problemformulering 

 Genreskrivning (forskellige artikler, akademiske opgaver) 

 

Lærerteamet organiserer introduktionskursus, fordelt over 8 uger. 

Der er fælles lektiecafé for hele skolen: 

På Amagerafdelingen: ma-to kl. 13-16 

På Hvidovreafdelingen: ma-to kl. 13-16 

 

 

Tutorordning: 

Kursisterne har hver en tutor, de fører studiebog over arbejdet og de aftaler, som de træffer med tutor. 



 

 

De enkelte fag: (teamet sørger for at dette skema udfyldes) 

 

Fag: Fagets indhold i korte træk, herunder arbejdsformer, kompetenceudvikling og eventuelle 

fokuspunkter 

  

Dansk A 

 

Omdrejningspunktet for dansk i det første semester vil være en bred introduktion til faget: Til fagets 

muligheder, dets kerneområder og kernekompetencer. I løbet af det første semester vil der også være 

et basisskrivekursus. Andet semester indledes med et forløb om mundtlighed og med udgangspunkt i 

dette forløb, vil vi begynde at gå i dybden med fagets enkeltdele, og ikke mindst sætte de begreber 

og kompetencer i spil, som vi arbejdede indledende med i det første semester. 

Arbejdsformerne spænder bredt i danskfaget. Der vil naturligvis være læreroplæg, traditionel 

„tavleundervisning“ og diskussioner på klassen. Men undervisningen vil i høj grad også være båret 

af kursisternes eget arbejde med og bidrag til det fælles arbejde med faget.     

Engelsk B 

 

Indledningsvis introduceres de grundlæggende grammatiske elementer i det engelske sprog samt 

tekstforståelse og analyse. Vi tager udgangspunkt i tematisk udvalgte tekster, hvor det første forløb 

vil være ”Growing Up” og det andet ”Culture Clash”. Litterær terminologi og modeller til analyse af 

forskellige typer af tekster vil blive brugt løbende med henblik på at gøre kursisterne i stand til at 

bruge disse selvstændigt både skriftligt og mundtligt. Teksterne vil primært være moderne 

skønlitteratur, men også artikler, sangtekster, internetbaserede tekster som blogs og debatindlæg vil 

blive inddraget, ligesom vi vil berøre graphic novel-genren og filmmediet, og videoklip af kortere 

længde. Der vil løbende være fokus på britiske og amerikanske samfundsforhold i relation til de 

overordnede temaer, både historiske og nutidige. Arbejdsformen i forhold til både grammatik og 

tekstanalyse vil veksle mellem tavleundervisning, par- og gruppearbejde, og kortere skriftlige 

opgaver. Kursisterne vil også fremlægge emner relateret til temaerne for hinanden i grupper samt for 

hele klassen med PowerPoint eller lign. computerbaserede formidlingsprogrammer. Blandt de 

skriftlige opgaver, som laves i klassen vil være øvelser i at skrive korte resumeer af de tekster, som 

vi bruger i undervisningen. Både det mundtlige og skriftlige arbejde vil også indeholde øvelser i 

brug af ordbog. Grammatikundervisningen vil så vidt muligt være en integreret del af 

undervisningen, både skriftligt og mundtligt, og vil således ofte tage udgangspunkt i relevante 

eksempler, som ikke er isoleret fra resten af undervisningen.   

Matematik C 

 

Til introduktionsforløbet arbejdes med tal, ligninger, regnearternes hierarki og procentregning. 

Derefter gennemgås systematisk emnerne: Variabelsammenhænge, Lineære Funktioner, 



Eksponentiel udvikling og potensfunktioner, Trigonometri og Statistik og der afsluttes med 

repetition og opsamling. Arbejdsformer: Klasseundervisning, individuelle løsninger af opgaver, par- 

eller gruppearbejde og projektarbejde. 

Der hentes og bearbejdes data fra Internettet, brug af graffremstilling i excel og der arbejdes med 

mundtlig formidling, bearbejdning og opsamling af noter. 

Historie  Første år af det 2-årige KS-forløb består i ren historieundervisning. Kursisterne skal tilegne sig et 

grundlæggende begrebsapparat og arbejde historiefagligt med fremstillinger, kildetekster og 

beherske basal kildekritik. Kursisterne skal endvidere opnå et overblik over de lange linjer i 

historien med følgende nedslag: Det gamle Grækenland (LRA)…. 

Naturfaggruppen 

bestående af 

delfagene biologi, 

geografi og kemi 

 

 

Årets arbejde er fordelt på et intro forløb, mindst 2 fællesfaglige temaer og evt. 1 enkeltfagligt tema 

og 3 projekter heraf et evalueringsprojekt, der danner grundlag for eksamen. 

 

Elever trænes i øvelse af problemformulering/rapportskrivning/synopsis/udvidet begrundet 

disposition. 

Ved såvel emnearbejde som projekter udmøntes resultaterne dels i et mundtligt oplæg for 

medkursister og lærere dels som et skriftligt produkt.  Arbejdet i særfagene fokuserer dels på at 

arbejde med fagenes individuelle kernestof samt på udvikling af de for emne- og projektarbejde 

nødvendige kompetencer. Arbejdsformer fordeler sig på gruppearbejde, individuelle opgaver, 

klasseundervisning samt eksperimentelt arbejde, IT-informationssøgning/databehandling, mundtlig 

fremlæggelse. 

Kreative valgfag: 

Billedkunst eller 

mediefag 

Se studieplan for valgfag på oversigten over enkeltfag på hjemmesiden 

 

 

Skriftlige arbejder 
Det skriftlige arbejde er koordineret således: 

Dansk: 55 kursisttimer på 1. hf – heraf de 25 lektioner a 50 min. som omlagt skriftlighed 

Engelsk: 35 kursisttimer på 1. hf – heraf de 30 lektioner a 50 min. som omlagt skriftlighed 

Matematik: 50 kursisttimer til opgaver på 1. hf – heraf de 30 lektioner a 50 min. som omlagt skriftlighed, inkl. terminsprøve 

Biologi: Det skriftlige arbejde består af 4 rapporter, der fordeler sig over skoleåret. 

Kemi: 3 rapporter 

Geografi: 3-4 rapporter 

Projektperioder 
Naturvidenskabelig faggruppe: Tværfagligt arbejde uge 45 og uge 9. Evalueringsprojekt uge 18 med obligatorisk værkstedsdag 

onsdag den 30.4. og aflevering torsdag den 1.5. kl. 10. 



 

Historieopgave: 1. del skrives efter juleferien 2 gange i timerne 2. del skrives i forbindelse med påskeferien ultimo marts/primo 

april. 

 

 

Ekskursioner (Hvis der er afholdt eller planlagt ekskursioner indføres de her):    

Tværfaglig ekskursion til Avedøre Spildevandscenter og Esrum Å. 

Studierejser: (Hvis der afholdes studierejse indføres rejsemål og en kortfattet beskrivelse af plan her) 

 

Terminsprøver. 

Matematik C skriftlig terminsprøve: 

Marts 2014 

Eksamen: vinter 2013-14 og sommer 2014. 

Ved eksamensterminen december-januar 2013-2014 skal klassen til eksamen i de kreative valgfalg: billedkunst eller mediefag. 

Ved eksamensterminen maj-juni 2014 skal klassen til eksamen i følgende fag: 

Matematik C: Skriftlig og mundtlig eksamen. 

Naturfaggruppen: Mundtlig eksamen. 

Tidspunkt for skriftlig eksamen i matematik C: 2. juni 2014 

Tidspunkt for mundtlig eksamen offentliggøres medio maj 2013 

 

 

 


