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Kære SRP-censor 

 

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium, hvor vi ser frem til samarbejdet med dig. Du tilgår 

elevernes SRP-besvarelser via Netproever.dk 

 

For at tilgå undervisningsbeskrivelser, bedes du gøre følgende: På Lectios hjemmeside, 

https://www.lectio.dk/, skal du finde Frederiksberg Gymnasium. Klik på Frederiksberg 

Gymnasium og dernæst klik på ”Undervisningsbeskrivelser”. 

 

Vedhæftet er eksamensplanen, rækkefølgelisten og øvrige kontaktoplysninger til eksaminator. 

 

Eksamen begynder kl. 08.00, og der er frokost fra kl. 11.30-12.00 

 

Senest 10 minutter inden eksamen begynder, bedes du henvende dig til skolens 

administration, stuen, gang A, hvor du vil få udleveret karakterlister m.m. 

 

Skolen vil være vært ved en frokostanretning hvis du har eksamen hele dagen, ligesom der vil 

være morgenkaffe/-te med brød ved dagens begyndelse i skolens lærerværelse. 

 

Vi anbefaler, at du benytter metroen. Hvis du vælger bilen, er de første 2 timers parkering på 

Frederiksberg gratis, men hvis du skal parkere i længere tid, skal du købe parkeringsbillet. Du 

kan betale for parkeringen via mobiltelefon hos forskellige udbydere. 

 

Skolens placering fremgår af skolens hjemmeside, http://frberg-gym.dk/kontakt/. 

Adgang kan kun ske fra skolens hovedindgang. 

 

Med venlig hilsen 

 
Maja Bødtcher-Hansen 

Rektor  

https://www.lectio.dk/
http://frberg-gym.dk/kontakt/
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Vedrørende videnskabsteori på Frederiksberg Gymnasium 

 

Du skal være censor på StudieRetningsProjekter (SRP) på Frederiksberg Gymnasium i juni 

måned. 

 

Som censor skal du være opmærksom på følgende: 

 

● Eksaminator og censor drøfter i god tid inden den mundtlige eksamination, hvilke 

områder og problemstillinger i relation til det skriftlige produkt, eksaminanden skal 

uddybe. Censor har ansvaret for at kontakte eksaminator. Eksaminators 

kontaktoplysninger står Netprøver 

● Opgaveformuleringer og elevbesvarelser samt eventuelt ekstramateriale kan findes i 

Netprøver.dk 

● Gennemgå resultatet af plagiatkontrol og noter, hvis der er mistanke om snyd 

● Efter eksaminationen gives der, sammen med eksaminator, én samlet karakter som 

bygger på en helhedsvurdering af elevens skriftlige og mundtlige præstation i forhold 

til de faglige mål for SRP 

● Karakterlister hentes og afleveres på skolens kontor 

 

Ved den mundtlige præstation stilles der krav til eleven om at inddrage ”metodiske og basale 

videnskabsteoretiske overvejelser, som er relevante i forhold til projektets gennemførelse”. 

 

Skolen har valgt at følge ministeriets og fagkonsulentens tilgang til området og undervist / 

vejledt eleverne i ”den videnskabelige basismodel”. Modellen er beskrevet i 

”Gymnasieforskning, nr.17, september 2019 eller i ”Vidensmønstre” fra Forlaget Systime og 

kan ses på skolens hjemmeside - link. 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte skolens kontor på tlf. 

3832 0410 eller uddannelsesleder Helle Levinsen på hl@frederiksberggymnasium.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Maja Bødtcher-Hansen 

Rektor 

https://sites.google.com/frbgym.dk/videnskabsteori/den-videnskabelige-basismodel
mailto:hl@frederiksberggymnasium.dk
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