
SRP - SKRIVEPERIODEN ÅSG 2020



NETPRØVER.DK

Opgaveformuleringerne offentliggøres i netprøver.dk og SRP’erne skal afleveres i 
netprøver.dk. Login til netprøver.dk er UNI-login.

Hvis en e-mail tilknyttes, får man en kvittering for aflevering på mail.:

https://www.netproever.dk/


OFFENTLIGGØRELSE AF OPGAVEFORMULERINGER

D. 20. marts kl. 8.30 offentliggøres opgaveformuleringerne i netprøver.dk.

I skal ved offentliggørelsen:

- åbne opgaveformuleringen i netprøver.dk 
- sende en mail til jeres vejledere, hvor I bekræfter at I har set opgaveformuleringen

Derudover har I også mulighed for at stille spørgsmål i mailen.



SKRIVEPERIODEN

Der er planlagt 2 seancer i skriveperioden, får du får mulighed for at snakke emd
dine vejeldere.

Mandag d. 23. marts er der virtuel vejledning i Google Meet. Der er afsat 15 min til 
hver elev. Det er eleven der opretter et møde i Google Meet og inviterer de 2 
vejledere (vejledning til dette findes under SRP i Håndbogen). Husk at være 
velforberedt så de 15 minutter udnyttes bedst muligt.

Mandag d. 30. marts er der ‘Skriv SRP på ÅSG’ dag med tilstedeværelse, hvis vi må 
og ellers omlægges denne dag også til virtuel vejledning.



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, resume, indholdsfortegnelse, indledning, 
hoveddelen, konklusion, litteraturliste og evt. nummererede bilag. 

Frist for aflevering er torsdag d. 2. april kl. 16.00.



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. 16-17.30 
d. 2. april, da vi ringer til dig, hvis der er noget i vejen med din SRP.

…aflevere efter kl. 16?
Nej, det kan man ikke. Upload filen i god tid før kl. 16. Hvis du får tekniske 
problemer, så kontakt MG.

KAN MAN..


