Studieplan for 1t
Studieretningens
overordnede
mål/identitet

Studieretningen biotek, sigter mod at give dig faglige kompetencer til at starte på en
videregåennde uddannelse inden for medicin, kemi, biologi samt visse
ingeniøruddannelser.

Hvordan bidrager de enkelte fag til studieretningens mål, herunder tværfaglige forløb?
Biotek

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.

Samfundsfag

Hvor det er relevant vil vi tale om bioteknologis indflydelse på samfundet omkring os.

Dansk

Dansk vil have særligt fokus på naturvidenskabens rolle i litteraturen, særligt mht. det
moderne gennembrud, herunder darwinisme.

Engelsk

Engelsk vil køre et tema med bl.a film om amerikansk fødevareproduktion og
madkultur.

Fag F
Årets gang i 1t
August
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marts
April
Maj

AP, NV

AT
Kronologiforløb
AT (hip hop)
AT (kroppen)
Særlige kompetencemål:
God klasserumskultur.
Skriftlige indsatsområder:
Klassens skriftlige arbejder vil blive evalueret formativt så der gives ikke karakterer
for skriftligt arbejde det første år.

30 oktober

Eksterne aktiviteter:
Foredrag på Statens Naturhistoriske Museum om antibiotikaresistens

Studieplan for 2t
Studieretningens
overordnede
mål/identitet

Historie
Engelsk

Studieretningen biotek, sigter mod at give dig faglige kompetencer til at starte på en
videregåennde uddannelse inden for medicin, kemi, biologi samt visse
ingeniøruddannelser.

Hvordan bidrager de enkelte fag til studieretningens mål, herunder tværfaglige forløb?
Det naturvidenskabelige gennembrud - renæssancen
Sproglig variation, herunder dialekt, sociolekt, slang og (natur)videnskabeligt sprog.
Vi kommer også ind på stilistiske forskelle, sproghandlinger og
konversationsstrategier.

Årets gang i 2t
August
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marts
April
Maj

AT forløb om innovation
AT - fremmedsprog

Tværfagligt forløb i matematik og historie i forbindelse med studieturen.
Studieretningstur til Firenze.

Særlige
kompetencemål:

Skriftlige
indsatsområder:

Eksterne
aktiviteter:

Oktober

Studieretningsdag Biotek og matematik.

Studieplan for 3t
Studieretningens
overordnede
mål/identitet

Studieretningen biotek, sigter mod at give dig faglige kompetencer til at starte på en
videregående uddannelse inden for medicin, kemi, biologi samt visse
ingeniøruddannelser

Hvordan bidrager de enkelte fag til studieretningens mål, herunder tværfaglige forløb?
Bioteknologi A
Immunsystemet, nervesystemet, udvikling af medicin samt bioinformatik
Dansk A
Fokus på argumentationsanalyse og etik.
Matematik A
Vektorregning, rumgeometri og differentialligninger.
Religion C
Fokus på etik illustreret ved cases.
Oldtidskundskab C Videnskabens udvikling i oldtiden – filosofiske aspekter.
Årets gang i 3t
August
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marts
April
Maj

AT prøveeksamen – valg af sag.
Valg af SRP fag, AT prøveeksamen – fremlæggelse.
SRP aflevering
AT eksamensopgave offentliggøres

Særlige kompetencemål:
Eksamenstræning og faglig fordybelse.
Skriftlige indsatsområder:
Eksamenstræning med fokus på forståelse af typeord.
Eksterne aktiviteter:
Drug hunter konkurrence på Lundbeck, hvis det passer med kernestoffet.

