
15. marts 2020 

COVID-19: Afvikling af studieretningsprojekter m.v. 

Til institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser og eux-forløb 

Af læreplanerne for hhv. studieretningsprojektet (stx) og studieområdeprojektet (htx og hhx) følger det, at 
projekterne skal afvikles og opgavebesvarelserne afleveres inden for perioden primo november til medio 
december (1. november til 15. december) eller inden for perioden fra primo marts til medio april (1. marts 
til 15. april).  

For gymnasier, der betjener sig af den sidste mulighed, er den angivne periode således i gang, og i denne 
forbindelse kan de aktuelle tiltag mod spredning af coronavirus, skabe særlige udfordringer. Der kan f.eks. 
være problemer med gennemførelse af eksperimentelt arbejde og elevernes mulighed for at fremskaffe 
materiale i den periode på foreløbig to uger, hvor gymnasier, biblioteker m.v. er lukkede. 

Situationen kan være variere fra gymnasium til gymnasium, idet nogle elever på nuværende tidspunkt 
allerede har igangsat selve deres projektperiode (bestående af 10 fulde dage, hvoraf de første fem dage efter 
gymnasiets leders valg kan placeres enkeltvis og eventuelt adskilt fra den sidste sammenhængende uge), 
mens andre ikke har.  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har dog efter omstændighederne besluttet at forlænge den i 
læreplanerne fastsatte periode frem til 15. maj, så gymnasierne, hvor det giver bedst mening, kan udskyde 
afviklingen af projekterne. Vilkårene for afvikling af projekterne, herunder om antallet af skrivedage og 
placering af disse, er herudover fortsat således, som fremgår af læreplanerne. 

A) I forhold til elever, hvor projektperioden endnu ikke er igangsat, kan gymnasierne frit ændre 
planlægningen med henblik på overholdelse af den nye frist (15. maj) og de almindelige vilkår for afvikling af 
projekterne. 

B) I forhold til elever, hvor projektperioden allerede er i gang, vil gymnasierne også kunne ændre 
planlægningen, så dele af projektperioden udskydes under overholdelse af den nye frist (15. maj) og kravet 
om, at den sidste uge (fem dage) af projektperioden skal være sammenhængende. 

Det kan også være en mulighed – efter dialog med eleven – at give eleven en ny opgaveformulering, der kan 
håndteres under de nuværende omstændigheder med begrænsede muligheder for fx eksperimentelt 
arbejde, adgang til materialer på biblioteker m.v. Det kan f.eks. betyde, at opgaveformuleringen udelukkende 
bygger på allerede anskaffet materiale, at gymnasiet stiller relevant materiale til rådighed, og at opgaver i 
eksperimentelle fag ledsages af resultater fra allerede udførte eksperimenter. Skoler, der vælger denne 
løsning, skal tilbyde eleverne at starte forfra på skriveperioden. Det er en forudsætning, at der med den 
ændrede opgaveformulering ikke sker en ændring af prøvens niveau.  

Ovenstående gælder tilsvarende for afvikling af erhvervsområdeprojektet i merkantile eux-forløb, for hvilke 
der efter læreplanen også gælder en regel om, at projekterne skal afvikles og opgavebesvarelserne afleveres 
inden for perioden primo november til medio december (1. november til 15. december) eller inden for 
perioden fra primo marts til medio april (1. marts til 15. april). 



15. marts 2020 

_______________________________________________ 

For erhvervsområdeprojektet i tekniske eux-forløb og for større skriftlig opgave (hf og hf-e) gælder der ikke 
efter læreplanerne nogen nærmere fastsatte perioder, inden for hvilken projekterne/opgaverne skal afvikles 
og opgavebesvarelserne afleveres. I forhold til disse kan institutionerne enten vælge at udskyde 
skriveperioden, eller de kan, hvis det skønnes nødvendigt, ændre opgaveformuleringer, som beskrevet 
ovenfor. 
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