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NETPRØVER.DK

Opgaveformuleringerne offentliggøres i netprøver.dk og SRP’erne skal afleveres i 
netprøver.dk.

Login til netprøver.dk er UNI-login.

Tilknytning af e-mail:

https://www.netproever.dk/


OFFENTLIGGØRELSE AF OPGAVEFORMULERINGER

D. 7. december kl. 10.00 offentliggøres opgaveformuleringerne i netprøver.dk.

I skal møde op på skolen til et kort møde med en af jeres vejledere. 
Til mødet skal I:
- åbne opgaveformuleringen i netprøver.dk på jeres egen PC
- læse opgaveformuleringen igennem sammen med vejlederen

Derudover har I selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål.

Hvem I skal mødes med og hvor kan I se i oversigten i Ludus.



SKRIVEPERIODEN

Hvis du ikke selv kontakter dine vejledere i skriveperioden, vil de skrive til dig for at høre hvordan det går.

Fra bekendtgørelsen: Ved vejledning forstås gode råd og vink til elevens valg og videre arbejde med projektet..

..vejledningen må derfor ikke omfatte en bedømmelse af væsentlige dele af elevens besvarelse

Der er SRP-café fredag d. 14. december kl. 13.30-16.00 i kantinen. Her vil der være lærere fra de fleste 
fag og det vil være muligt at stille generelle spørgsmål.

I håndbogen kan du finde: 

- hjælp til opgavens formelle opbygning, besvarelsens omfang, litteraturliste,…. 

- generelt om SRP – herunder bekendtgørelsen, vejledning til netprøver.dk, sammensætning af pdf-filer, …

https://www.aarhusstatsgymnasium.dk/forside/haandbogen/opgavens-formelle-opbygning/
https://www.aarhusstatsgymnasium.dk/forside/haandbogen/besvarelsens-omfang/
https://www.aarhusstatsgymnasium.dk/forside/haandbogen/litteraturliste/
https://www.aarhusstatsgymnasium.dk/forside/haandbogen/studieretningsprojektet-srp/


AFLEVERING

Studieretningsprojektet skal afleveres i netprøver.dk. 

Hele projektet skal samles til én pdf-fil. Det er kun hvis du har bilag, der ikke kan 
omdannes til pdf, at du må aflevere det som ekstramateriale.

Dit projekt skal indeholde: forside, abstract, indholdsfortegnelse, indledning, 
hoveddelen, konklusion, litteraturliste og evt. nummererede bilag. 

Frist for aflevering er fredag d. 21. december kl. 10.00.



HVORDAN SER DET UD I NETPRØVER.DK?

Du har først afleveret når det 

grønne flueben kommer på 

skærmen. 



… få udsættelse, hvis man bliver syg?
Hvis du bliver syg i skriveperioden og derfor får svært ved at blive færdig skal du 
kontakte MG. Man kan godt få udsættelse mod fremvisning af lægeerklæring.

… aflevere før tid?
Ja, det kan man godt. Det er vigtigt, at du er tilgængelig på telefon fra kl. 10-11.30 
d. 21. december, da vi ringer til dig, hvis der er noget i vejen med din SRP.

…aflevere efter kl. 10?
Nej, det kan man ikke. Upload filen i god tid før kl. 10. Hvis du får tekniske 
problemer, så kontakt MG.

KAN MAN..



MORGENKAFFE OG JULEAFSLUTNING

Fredag d. 21. december giver skolen rundstykker og kaffe i kantinen kl. 10.30-
11.15.

Der er juleafslutning kl. 11.30.

God SRP-skrivning!


