STUDIEPLAN FOR 2. og 3.g
Undervisningstid, fordybelsestid og timepulje
Undervisningstid defineres som antal moduler/timer pr. skemaenhed, dvs. 14-dages periode, i det enkelte fag. I undervisningstiden indgår
fællesarrangementer, studieture o.l. aktiviteter af relevans for uddannelsen.
Fordybelsestid er det antal timer, der er afsat til elevernes skriftlige arbejde i det enkelte skoleår. Fordybelsestiden omsættes til et antal
skriftlige arbejder, der varierer fra fag til fag. Det enkelte semesters skriftlige opgaver for den enkelte elev og for klassen fremgår af
studieplanen/aktivitetsplanen på Lectio.
Timepulje
For hver elev er der afsat et antal timer pr. gymnasieår til forskellige aktiviteter med tilstedeværelse af en lærer målrettet elevers
individuelle behov. CG udbyder et antal timepuljeaktiviteter hen over skoleåret, der løbende relaterer sig til skoleårets begivenheder.
Elevdeltagelse er obligatorisk, og der føres fravær. Timepuljen i 2. og 3.g anvendes til følgende aktiviteter:










Flerfaglige forløb (se oversigt nedenfor)
Studierejse (del af et flerfagligt forløb)
Digital dannelse
Portfolio
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SRO (studieretningsopgaven i 2.g)
SRP (studieretningsprojektet i 3.g)

Flerfaglige forløb
I løbet af 2. og 3.g møder man et antal såkaldt flerfaglige forløb, dvs. forløb hvor mindst 2 fag arbejder sammen om et emne. Der afsættes
nogle dage uden anden undervisning til forløbene, hvor der indgår skriftlighed, vejledning, produkt og feedback.

2.g
Nedenstående er en plan over skriftlighed, flerfaglige forløb og studiekompetencer i 2.g. Den skal ikke forveksles med studieplanen i
Lectio, idet sidstnævnte omhandler den konkrete, daglige tilrettelæggelse af og mål for undervisningen i fagene, herunder skriftlige
opgaver.
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SRO
Studieretningsopgaven (SRO) er 2. trin i gymnasiets 3-trinsraket af større skriftlige opgaver – i 1.g dansk-historieopgaven (DHO), i 2.g
SRO og i 3.g studieretningsprojektet (SRP). SRO skrives i 2 studieretningsfag i en periode på et antal uger. Eleverne har ikke fri i perioden,
men der er afsat 2 skrivedage, hvor anden undervisning er aflyst. Eleverne modtager både fælles og individuel vejledning løbende perioden
igennem.
Studierejse
Studierejserne på CG ligger i 2.g, i uge 15, og indgår som en del af et flerfagligt forløb.

Karaktergivning og forældrekonsultationer
Eleverne får karakterer/formativ feedback (i A- og B-niveau-fag) i hhv. november, i februar og i maj.

3.g
Nedenstående er en plan over skriftlighed, flerfaglige forløb og studiekompetencer i 3.g. Den skal ikke forveksles med studieplanen i
Lectio, idet sidstnævnte omhandler den konkrete, daglige tilrettelæggelse af og mål for undervisningen i fagene, herunder skriftlige
opgaver.
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SRP
Studieretningsprojektet (SRP) er 3. trin i gymnasiets 3-trinsraket af større skriftlige opgaver. Der er tale om en lang proces med vejledning i
perioden uge 1-12 i 2021. Selve projektet skrives i to sammenhængende uger i uge 11+12, hvor al almindelig undervisning er aflyst.
Karaktergivning
Eleverne får karakterer i hhv. november, februar og maj/juni.

