Orienteringsbrev om implementering af
gymnasiereformen til de gymnasiale institutioner
Nye centralt stillede skriftlige prøver
De nye skriftlige prøver, der hører til de nye læreplaner, udarbejdes og indfases
med udgangspunkt i fuldtidsuddannelserne (stx, htx, hhx og 2-årig hf).
Det betyder for fag på stx, hhx og htx, at de nye skriftlige prøver i fag på B-niveau
afholdes første gang i sommeren 2019, og at de nye skriftlige prøver i fag på
A-niveau afholdes første gang i sommeren 2020.
For 2-årig hf betyder det, at den nye skriftlige prøve i dansk på A-niveau afholdes
første gang i sommeren 2019, at de nye skriftlige prøver i matematik og engelsk
på B-niveau afholdes første gang i vinterterminen i skoleåret 2018-2019. Den nye
skriftlige prøve i matematik på C-niveau afholdes første gang i vinterterminen i
skoleåret 2017-2018. Herudover vil der blive afholdt nye skriftlige prøver i fag på
A-niveau i sommeren 2019, hvis fagene indgår i institutionernes udbudte udvidede fagpakker. Ministeriet vil efter sommerferien sende nærmere information om
hvilke fag på A-niveau, der er omfattet af dette.
Bemærk, at i øvrige tilfælde, dvs. i tilfælde, hvor undervisningen i et fag med skriftlig prøve afsluttes i en tidligere eksamenstermin end de ovenfor nævnte, kan der
ikke undervises efter de nye læreplaner. I sådanne tilfælde vil elever og kursister
skulle modtage undervisning og aflægge prøver ifølge de hidtil gældende regler
og læreplaner. Det kan fx være, hvis en hf-enkeltfagskursist afslutter et fag i en
eksamenstermin, hvor der endnu ikke foreligger en ny skriftlig prøve.

Nr. 8 - juni 2017
Gymnasiebekendtgørelsen og
de nye læreplaner
Undervisningsminister Merete Riisager
har den 18. maj 2017 udstedt gymnasiebekendtgørelsen, og de nye læreplaner
er offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside. Se dem her:
Bekendtgørelse om de gymnasiale
uddannelser
De nye læreplaner 2017
Ministeriet forventer at kunne udsende
vejledninger til dele af gymnasieloven,
gymnasiebekendtgørelsen og til alle
læreplaner omkring 1. juli 2017. Vejledningerne vil være tilgængelige på
uvm.dk.

Læs mere om de nye læreplaner i orienteringsbrev nr.7

Faglig udvikling i praksis (FIP) i
skoleåret 2017-18

Deltag i rammeforsøg med prøver i innovative kompetencer
Som opfølgning på den politiske aftale om gymnasiereformen er der nu udmeldt
et rammeforsøg med prøver i innovative kompetencer.
Forsøget, der strækker sig over en treårig periode med start i august 2017, skal
give erfaringer om bedømmelse af innovative kompetencer, og om hvordan der
skabes bedre sammenhæng mellem arbejdsformerne i den daglige undervisning
og prøveformerne.
Der er mulighed for at deltage i rammeforsøget i en række fag på B-niveau og i
dansk A (stx).

Fokus for det kommende skoleårs
FIP-kurser vil være reformimplementeringen i de enkelte fag og i de nye
faglige samspilsformer.
Fra den 15. juni 2017 kan man gå ind på
http://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-i-2017-2018.aspx og tilmelde sig de
kurser, der afvikles i efteråret. Fra d. 15.
november 2017 kan man på samme side
tilmelde sig FIP-kurserne for foråret
2018.

Den oprindelige frist for tilmelding var den 14. juni, men ministeriet har valgt at
udskyde fristen til onsdag d. 21. juni.
Læs mere om rammeforsøget og de involverede fag
Tilmelding til forsøg i fag på B-niveau
Ansøgning om deltagelse i forsøg med dansk A (stx)

Vejledning om studievalgsportfolio
Elever som søger optagelse på en gymnasial uddannelse skal fra 2019 vedlægge en
studievalgsportfolio ved tilmeldingen til ungdomsuddannelserne. Formålet med
arbejdet med studievalgsportfolio er bl.a. at skabe kontinuitet og sammenhæng i
den vejledning, der finder sted i udskolingen og i starten af ungdomsuddannelsen.
Arbejdet med studievalgsportfolio påbegyndes i 8. klasse fra skoleåret 2017/2018.
I den forbindelse udarbejder ministeriet en vejledning til henholdsvis elever/
forældre og lærere/vejledere, som beskriver kravene, der stilles til arbejdet med
studievalgsportfolien og giver inspiration til den læring, der finder sted i forhold til
elevens overvejelser og refleksioner om fremtidig uddannelse, job og karriere.

Interessentfølgegruppe til
gymnasiereformen
Der er afholdt møde i interessentfølgegruppen til gymnasiereformen den 29.
maj 2017. Her var bl.a. trivselsmåling,
retningsgivende mål, læreplaner og
gymnasiebekendtgørelse samt søgning
til fremmedsprog på dagsordenen.
Mødet bar generelt præg af gode og
konstruktive drøftelser samt input fra
følgegruppens medlemmer, som ministeriet tager med i det videre arbejde.
Næste møde forventes at blive afholdt i
september 2017.
Læs mere om interessentfølgegruppens medlemmer i orienteringsbrev
nr.2.

Læreplaner og reformmaterialer
på EMU.dk

Bestemmelserne om studievalgsportfolio træder i kraft d. 1. august 2017 for
8. klasse. Vejledningerne om studievalgsportfolien offentliggøres sidst i juni og vil
være tilgængelige på uvm.dk

For hvert fag på de gymnasiale uddannelser er der nu oprettet en side med
materialer om gymnasiereformen. Her
finder du de nye læreplaner og indhold
fra fagets FIP-kurser. Så snart de nye
vejledninger og eksemplariske forløb er
klar, bliver de også lagt ind på siden.

Forsøg med lokale studieretninger med idræt B på stx

Læs mere: Læreplaner og reformmaterialer på EMU.dk

Undervisningsminister Merete Riisager har besluttet, at der som forsøg for skoleåret 2018-2019 vil kunne godkendes op til 20 lokale studieretninger på stx, hvori
idræt B-niveau indgår.
Rammerne for godkendelse til at udbyde en lokal studieretning fremgår af § 26 i
Lov om de gymnasiale uddannelser og er uddybet i de særlige bemærkninger til
loven. Heraf fremgår det bl.a., at det er en forudsætning, at institutionen har et
særligt uddannelsesmiljø eller en bestemt faglig ekspertise, og at der i studieretningen indgår studieretningsfag, som i antal og niveau svarer til principperne for
de centralt fastsatte studieretninger.
Fristen for at søge om en lokal studieretning er d. 1. september 2017. Ansøgninger
sendes til Gymnasie- og Tilsynskontoret, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via
mailadressen: lokalstudieretning@stukuvm.dk

