Studieplan for 1.t efteråret 2016
Studieretningens
overordnede
mål/identitet
Særlige
fokuspunkter

Studieretningen er centreret om bioteknologi, men giver et solidt fundament for
videregående natur- og sundhedsvidenskabelige uddannelser i almindelighed.
Formativ evaluering. Der skelnes mellem to typer evaluering: summativ og
formativ. Ved den summative opsummeres standpunktet i en karakter. Der er tale
om en vurdering af det konkrete arbejde, et forenklet øjebliksbillede uden
anvisning af, hvad der kan gøres for at forbedre standpunktet. Ved den formative
evaluering er fokus på, hvad der kan gøres bedre.
Elevernes skriftlige arbejde bliver bedømt formativt. Forskningen viser, at hvis
den formative evaluering ledsages af en karakter, falder elevernes udbytte.
Eleverne får derfor ikke karakterer for deres skriftlige arbejde.
Til januar modtager eleverne 1. mundtlige standpunktskarakter i alle fag.
Karaktergivningen efterfølges af forældrekonsultationer med klassens team
(Wiebke og Jørgen)

Særlige
kompetencemål

August
September

Oktober
November

December

Omlagt skriftlighed Den formative evaluering understøttes af, at en del af det
skriftlige arbejde omlægges, dvs. at der afsættes tid til, at eleverne kan arbejde
med det under faglærernes supervision, før det afleveres til bedømmelse.
Fra skoleelev til studerende. Eleverne skal vænne sig til fagterminologien i
gymnasiets fagrække. De skal desuden gradvist lære at arbejde mere selvstændigt
med stoffet.

Efterårets gang i 1t
Introforløb (inkl. introtur)
Screeninger i matematik, engelsk og dansk
6/9 Fællestimearrangement med Emma Holten
14/9 OD-temadag
Trivselsundersøgelse og –samtaler
1/11 Afsluttende nv-prøve
2/11 Operation Dagsværk
22/11 Individuelle elevvejledningssamtaler med teamet
16/11 Forældremøde med Studievalg København om studieretningsvalget
24/11 DM i sprog
1/12 Endeligt valg af studieretning
12/12 Afsluttende ap-prøve
19-21/12 AT ”Hvordan kan vi vide det?” Biotek og matematik står for det faglige
indhold

Arbejdet i de enkelte fag
Hvordan bidrager de enkelte fag til studieretningens mål, herunder tværfaglige forløb?
Samfundsfag
Vi arbejder med grundbegreberne i sociologi, herunder de sociale roller &

mønstre samt normer og familiemønstre i det senmoderne samfund. Vi
kommer både til at tale om individet og strukturen i samfundet. Vi vil
fokusere på unges netadfærd (bla. diskutere adfærdsregler på de sociale
medier; og tale om cybermobning og hævnporno), da vi får Emma Holten på
besøg på skolen i september. Derefter skal vi arbejde med det danske
demokratiske system og det amerikanske demokrati og valgsystem, samt
mediernes rolle og indflydelse på politik. Vi vil følge valgkampen i USA og
får i den sammenhæng besøg af Niels Bjerre Poulsen.
Mediefag
Matematik
Biotek

Vi arbejder med filmiske virkemidler, næranalyse, dramaturgiske
grundprincipper, fiktionsfilm og produktion.
Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række
metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i
naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi.
Bioteknologi tager udgangspunkt i fagene biologi og kemi og integrerer viden og
metoder fra begge fag. Der arbejdes teoretisk og praktisk med bioteknologi i
relation til områder som sundhed, sygdom, energiproduktion og miljøforhold.

