
 

Studieplan (HF2, HFe-spor og pakker) 
 

 

Hold og skoleår: rhf2e17 - 2016/2017  

Undervisere/fag: Dansk (RRJ), Engelsk (RAF), Matematik (RMF), Biologi (RLS), Kemi (RLS), Geografi (RMS), 

Historie (KDW), Religion (RCT), Samfundsfag (GIK)  

Uge  Flerfaglige 

forløb, 

projekter, 

blokdage, 

prgression  

Dansk  Engelsk  Matematik  NF  KS  Mediefag  

33 Intro 

34 It-screeninger, 

Studieteknik  

Intro / 

screeninger  

Intro/ 

screening  

Intro til 

potens-

regler, 

ligninger / 

screening  

 

Vand  

 

Intro til 

fagpakken, 

tværfag-

lighed & 

sær-

faglighed  

Grundfor-

løb: 

Filmiske 

virkemidler  

(Beskæring, 

perspektiv, 

komposi-

tion, 

klipning, 

lyd, shot to 

shot, 

næranalyse, 

dramatugi 

+ FEMO)   

35 Studieteknik   

Kærlighed / 

intro til dansk 

 

Introforløb, 

folkemøde, 

praksisorienter

et, intro til 

genre  

Ligninger og 

brøker  

36 P3-1: 

Ungdommens 

folkemøde  

Intro til 

mængdelære 

37  Bodies in 

focus  

Intro til 

analyse og 

genre, 

mundtlig-hed, 

skrivning af 

summary  

Bogens del 

1: Ligninger 

og tal  

 

Fælles-

fagligt 

forløb: 

Forbrydelse 

& straf  

Fokus: 

Anvende og 

kombinere 

viden og 

metoder fra 

de tre fag til 

at undersøge 

forbrydelse 

og straf som 

fænomen i 

fortid og 

nutid 

Formulere 

og forklare 

flerfaglige 

38 Blokdag i NF  Ligninger og 

propor-

tionalitet  

Linære 

funktioner  

 

Pilotprojekt 

Redigering, 

præ-

produktion, 

storyboard, 

optagelse, 

redigering  

39 Studielæsning, 

læsehastighed 

og notatteknik 

Linære 

funktioner  

40 Studielæsning, 

læsehastighed 

og notatteknik 

41 Studielærer-

samtaler på 

baggrund af 

refleksioner 

Procent og 

rente  



over P3-1  problem-

stillinger ved 

anvendelse 

af begreber 

og fagenes 

kernestof  

Historie: 

Straf i 

middelalder, 

renæssance, 

reformation, 

enevælden, 

demokrati  

Religion 

Samfunds-

fag  

42 Efterårsferie  

43 Digital dannelse  Dokumentar Værk-

læsning 

eller 

postfactual 

living 

online  

Procent og 

rente  

Energi   

Fælles-

fagligt 

forløb: 

Forbrydelse 

& straf  

 

Emne: 

Horror og 

filmanalyse  

44 Blokdag i 

matematik  

Notatteknik, 

begrebsind-

læring, 

skriftlighed  

Postfactual 

living 

online  

Annuitet  

45  Retorik- 

forløb  

 

Trigono-

metri + 

beviser  

Emne: 

Dokumen-

tar og 

filmanalyse 
46  

47  Eksamens-

produktion  

Præ-

produktion, 

optagelse, 

redigering   

48 Eksamens-

læsning, 

mundtlig 

fremlæggelse, 

eksamensangst 

49 Eksamens-

læsning, 

mundtlig 

fremlæggelse, 

eksamensangst 

Opsam-

lende 

synopsis-

øvelse  



50 Bufferuge  

Semester-

afslutnings-

samtaler  

      

51 Eksamen i 

mediefag  

      

52 Juleferie  

1  Nyheds-

formidlig/ 

Skriftlighed 

Retorik- 

forløb 

Funktioner:  

Eksponen-

tielle funk-

tioner + 

logaritmer 

 Enkelt-

fagelige 

forløb  

Historie: 

Krig på 

flere fronter 

- kultur og 

den kolde 

krig  

 

2     

3 P3-2      

4   

De sidste fem 

års litteratur  

 

Værk-læsning 

+ projektdag 

Funktioner: 

Potens-

funktioner 

   

5     

6  Polynomier: 

Grafisk 

løsning  

   

7  Monotoni: 

tangent + 

grafisk 

løsning  

   

8 Vinterferie  

9  Sprog og  

sprog- 

handlinger  

 Monotoni: 

tangent + 

grafisk 

løsning 

   

10  Statistik + 

sandsynlig-

heds-

regning  

   

11     

12     

13 Terminsprøve i 

matematik + 

påskeferie  

    



14   

Australia  

 

Repetition + 

eksamens-

træning  

   

15     

16  Buffer     

17  Buffer     

18  Start på DHF 

om nation og  

historie-

fortælling 

   

19     

 

 

 


