Opsamling på spørgsmå l fra webinar for
faglærere - Idræt
Spørgsmålene er forkortede og kategoriserede.

Gruppedannelser
Vil du anbefale at de selv laver
grupper?

Det er lærerens ansvar at sørge for en ramme omkring en god
gruppedannelsesproces, samt at alle elever indgår i en gruppe.

Prøvens regler og rammer
Er det en prøve eller en
eksamen?

Det er en prøve.

Skal eleverne op til den
mundtlige del individuelt eller i
en gruppe?
Ligger prøvevejledningen på
jeres hjemmeside til udprint

Hele prøven er en gruppeprøve.
Ja. I kan finde vejledningen via. Følgende link:
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolensproever/forberedelse/proevevejledninger

Undervisningsbeskrivelser
Hvor mange
undervsiningsbeskrivelser skal
der vedlægges?

Der skal vedlægges undervisningsbeskrivelser der er dækkende for
samtlige færdigheds og vidensmål.
Undervisningsbeskrivelserne skal indeholde følgende: Oplysninger om
undervisningens form og indhold herunder de tre kompetenceområder,
angivelse af minimum tre temaer, tekster og multimodale tekster der
har været anvendt i undervisningen, og en underskrift af skolens leder.
Det kan være en årsplan, hvis denne indeholder dette!

Tekstopgivelser
Må eleverne have tekster med i
deres disposition, der er ud
over de 15-20 sider?
Må elever gerne bruge nettet til
fx information til et essay,
selvom der ikke står i opgaven,
at de skal søge informationer?

Elever må altid gerne læse flere tekster. De kan ikke forvente at censor
har læst dem, men de må gerne skrive dem på dispositionen og
vedlægge dem deres disposition.
Ja, det er en prøve med adgang til internettet.

Særlige vilkår

Elever der efter særlige vilkår
får muligheden for at gå op til
prøven alene skal tildeles den
samme tid som 2 elever:

Jeg har en elev, som ingen
ønsker at komme i gruppe med,
da hun ikke møder op
(pjækker). Det er jo forståeligt,
at eleverne ikke ønsker at skulle
til eksamen med en, de ikke
føler, at de kan regne med.
Hvad kan man gøre her? Kan de
gå op alene med kaniner?
For at være sikker- må en elev
ikke gå op alene?
Vi har fået at vide, at elever
ikke må gå på fx
MinUddannelse, altså
læringsportaler, til prøven for
at hente gamle afleveringer. Er
det rigtigt?
Hvis prøverne kun må ligge
fremme til brug under
terminsprøver og prøver,
hvordan skal eleverne så kunne
have en stil for i fx 3 uger?

Må læreren printe en udgave af
elevernes besvarelser til eget
brug?
Må elever hente gamle opgaver
på MinUddannelse under
prøven?

35 min.
Vejledningen for prøver på særlige vilkår og fritagelse:
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolensproever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
Ja, eleverne kan godt under særlige vilkår få muligheden for at gå op
alene men det skal altid være efter samråd med elev, forældre, lærer og
skoleleder.

Ja, en elev må med skolelederens godkendelse efter samråd med elev,
lærer og forældre. En elev der går op til prøven alene går op på særlige
vilkår.
Alle hjælpemidler er tilladt til denne prøve. De må ikke kommunikere
med hinanden eller dele dokumenter med hinanden.

Det er heller ikke tilfældet.
Opgavesæt fra maj 2017 bliver først lagt på Materialeplatformen
medio/ultimo januar 2018. Fremover vil denne forsinkelse være
permanent. Derfor bliver opgavesættene fra prøverne i december
fremover først lagt på Materialeplatformen medio august. Derved
kommer der nye opgavesæt på Materialeplatformen i både januar og
august.
Nej. Faglærerne har efter bedømmelsen adgang til at se
opgavebesvarelser og censorernes bedømmelser med henblik på
evaluering af egen undervisning.
Ja. De må ikke kommunikere med andre eller dele dokumenter med
andre.

Vejledning
Hvor mange vejledningstimer
forventes det at idrætslæreren
stiller til rådighed?

Det er vigtigt at forventningsafstemme med skolens ledelse i forhold til
vejledningstimer. Vi anbefaler at man bruger den resterende
undervisningstid til vejledning.

Indholdsområder

Jeg skal lige forstå det rigtigt hvor meget fysiologi - anatomi
forventes det at eleverne
inddrager i samtalen?
Hvis eleverne ikke af sig selv
kommer ind på eks.
bevægelsesanalyse i et relevant
emne skal jeg ikke vejlede dem
til det?
Eleverne spørger meget til hvor
lang deres skriftelige arbejde
minimum skal være?
Må de bruge private billeder,
hvis de skriver i en genre, hvor
dette kan give god mening?
Skal eleverne underskrive alle
afleverede sider eller må vi lave
en forside, som eleverne skriver
under på med deres uni-login

Det forventes at eleverne forholder sig til deres to lodtrukne
indholdsområder og deres tema, hvis fysiologi og anatomi indgår som
naturlig viden indenfor det, så er det fornuftigt at inddrage det!

Hvis man har et billede på
facebook, Instagram eller lign.,
må man så hente det og bruge
det i besvarelsen?
Er novellen som genre på vej
ud? Er det UVM's holdning, at
den skal fases ud af prøverne?

Ja. Husk kildeangivelse. Eleverne må ikke kommunikere med andre eller
dele dokumenter med andre under prøven.

Hvordan skal kildelisten laves til
f.eks. en blog? i slutningen?

Det er vigtigt at kigge i slutmålene for fælles mål 4.trinforløb. Her står
hvad eleverne prøves i og hvad vi forventer af dem. Hvis der står
bevægelsesanalyse som en viden eller færdighed vi forventer de kan
eller har viden om, så er det meget relevant at komme ind på under
prøven.
Der findes ingen standardiserede anvisninger, hvad antal af sider angår.
Det hele kommer an på opgavekravene og den genre, der skal skrives i.
Ja. De skal huske kildeangivelse

Ja, det må I godt. Eleverne skal attestere på forsiden af deres
besvarelse, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse.
Eleverne skal attestere med deres Uni•login.

Opgavetyperne til prøven, skal afprøve, om eleverne har opnået de
kompetencer som Fælles Mål udsiger. Eleverne skal vise, de kan
fremstille tekster, der har en tydelig hensigt og er rettet mod en
bestemt målgruppe og situation.
De skal vise, de kan skrive om faktiske forhold, om oplevelser, følelser
og stemninger og om meninger og refleksioner.
Det udmøntes i forskellige skrivekrav ofte formuleret i en genre.
Der har aldrig været nogen fast regel eller bestemt holdning fra UVM
om hvilke typer af genre, der skal være til prøven – men de skal dække
ovenstående.
Ja. Kildelisten skal altid være til sidst i besvarelsen

Tjekliste
Hvor findes fx de 13
tjekpunkter til eleverne?

De står i prøvevejledningen til idræt.
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolensproever/forberedelse/proevevejledninger

Sikkerhed

Jeg og min kollega vil gerne vide Der er ingen fastsatte regler for, hvilken type rotation man må vise til
om eleverne må lave baglæns
prøven i idræt. Men det er vigtigt, at sikkerheden er i orden og der
rotationer i idræt/folkeskolen
hviler et ansvar omkring dette på skolens ledelse og den enkelte lærer
der er i rummet. Vi anbefaler at man forholder sig til
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brugen af afsætsredskaber.

Censoropgave
Kan man komme ud som censor
før man selv har ført en klasse
op? er det ligefrem
anbefalelsesværdigt?

Det er skolens ledelse der lægger planerne for jeres censorgerning. Det
er altid en god ide at overvære en prøve, så det giver et billede af
hvordan sådan en kan se ud.
Af Prøvebekendtgørelsen § 45 fremgår følgende:
”§ 45. Skolens leder er ansvarlig for at påse, at de censorer, der indstilles
af denne, er kvalificerede til at gennemføre et undervisningsforløb frem
til den pågældende prøve, og at de indstillede censorer har gennemført
et fuldt undervisningsforløb, der fører frem til den pågældende prøve,
inden for de sidste tre år.”

Sygeprøve
Ved skadede/syge elever –
hvornår vil en sygeprøve ligge,
skal det fx være inden
sommerferien?

En sygeprøve placeres efter aftale med skoleledelsen.

