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Procesplan forår 2020: 

 

Overordnet:  

• De kendte valgfag om konverteres til faglige valgfag i 

dansk, matematik og engelsk, og igangsættes i uge 8. det 

giver os 11 uger til at løfte eleverne indenfor de forskellige 

grupper frem mod de skriftlige prøver i maj. Eleverne bliver 

inddelt i hold baseret på deres terminsprøvekarakterer. Der 

bliver 4 hold fordelt på karaktererne 00-02, 4, 7 og 10-12. 

således forventer vi at kunne løfte alle elever med 

minimum en karakter. 

 

• Læseferien afskaffes, således at der vil blive reel 

undervisning i samtlige fag eleverne skal til mundtlig 

eksamen i, ligeledes vil der være fokus på de elever der 

lider af eksamensangst o.lign. 

 

  

• Oplæg ved beskikkede censorer i dansk og matematik for 

alle lærere på 9 årgang. 

 

 

• Forældremøde for 9 årgang med oplæg om det at hjælpe sit 

barn frem mod afgangsprøverne.  

 

 

Torsdag d.16/1-20: 

Lærerne på 8 og 9 årgang informeres om kommende tiltag på 9 

årgang. 

 

 

Torsdag d.6/2-20: 

Informationsmøde for 8 og 9 årgang, med præsentation af grupper 

og hold, til igangsættelse fra onsdag d.19. februar 2020. samme 

dag sendes der forældrebrev ud med orientering om det intensive 

tiltag imod afgangsprøverne 2020, brevet vil ligeledes indeholde 

en invitation til forældremøde. Brevet sendes via e-boks. 

 

 

Tirsdag d.18/2-20: 

Informationsmøde for alle elever på 9 årgang. Oplæg om de 

kommende afgangsprøver, samt om perioden frem mod d.4 maj.  

Procesplan 9 årgang 2020 
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Forældremøde for 9 årgang kl.17:30. dagsordenen for 

forældremødet vil være de kommende afgangsprøver, og om 

skole/hjem samarbejdet op mod prøverne. 

 

Uge 8-12: 

Oplæg ved beskikkede censorer i dansk og matematik. Den 

specifikke dato kendes ikke endnu, derfor den brede ugeramme. Vi 

er i dialog med Absalon om oplæggene. Det er Tue der har 

dialogen. 

 

Uge 8-18: 

For alle elever på 9 årgang, intensiv undervisning i dansk, engelsk 

og matematik. 

 

 

Uge 19 og 20: 

Skriftlige afgangsprøver i Sct. Jørgens hallen, og på Sjølund. 

 

Uge 20-22: 

Almindelig undervisning på 9 årgang, med hovedfokus på de 

udtrukne fag til de mundtlige afgangsprøver. 

 

Uge 22-26: 

Den mundtlige  prøveperiode starter. Almindelig undervisning i 

hele perioden i de fag der er afgangsprøver i. 

 

 

Med venlig hilsen 

Kobberbakkeskolen, afd. Sjølund 

 

 

 

Ditte Hemmingsen   

Pædagogisk afdelingsleder 

 


