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Ny elev
Velkommen til dig som ny elev på GUX Sisimiut

Du skal til at starte på en
3-årig ungdomsuddannelse
og det er både spændende
og udfordrende for dig. Der
er nye lærere, nye fag, nye
venner – og måske en helt ny
by. Det er en tid med mange
omvæltninger, fordi du selv
skal lave mad, gøre rent og
vaske tøj. Det er derfor en
god idé, at du har forberedt
dig hjemmefra på at klare dig
selv ved fx at se filmen Matup
Tunuani, hvor du også kan få
gode råd om din hverdag. Din
skoledag på gymnasiet er fra
kl. 8-16 hver dag og du skal
selv sørge for, at komme op
om morgenen og komme i
skole til tiden. Du skal bruge en
computer for at kunne deltage
i undervisningen, men hvis du
ikke har en computer selv, så
har du mulighed for at låne en
af skolen. Du skal selv sørge for,
at tjekke dit skema, lektier og
beskeder på Lectio.
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LECTIO

SUUNGU

Lectio er skolens interne

Suungu er Grønlands

administrations- og

uddannelsesguide på internettet.

kommunikationssystem. På

På Suungu.gl kan du finde

Lectio kan du altid se dit skema,

informationer om uddannelser i

studieplaner og lektier. Du kan også

Grønland og om dine muligheder

se skolens månedskalender, så du

for at studere i Danmark eller den

kan følge med i aktiviteterne på

øvrige verden. Tjek derfor Sunngu.

GUX Sisimiut. Derudover kan du

gl for at finde ud af, hvilke fag du

se dit fravær, karakter og beskeder,

skal have for at komme ind på en

men det kræver login og password.

videregående uddannelse. Du kan

Du får et personligt login ved

også læse om uddannelsesstøtte

skolestart. Det er derfor vigtigt, at

og om livet som elev på GUX.

du logger ind på Lectio for at tjekke
skema, lektier, beskeder osv. mindst

MATUP TUNUANI

én gang om dagen.

Det kan være svært at flytte
hjemmefra for første gang og

ISERASUAAT

bo på kollegie sammen med

Iserasuaat er Grønlands

andre unge. GUX har derfor lavet

læringsportal. På Iserasuaat.gl

Matup Tunuani, der er en film om

kan du finde lærerplaner for de

kollegielivet i Sisimiut. Du kan læse

forskellige fag og lovgivningen på

mere om og se filmen på www.

gymnasieområdet.

matup.gl
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Hvordan søger du ind på GUX?
Ansøgningsfristen til GUX Sisimiut er 1. marts

Du skal vælge en studieretning, når du ansøger til gymnasiet. Den skal skrives på
ansøgningsskemaet til GUX.
Du kan vælge mellem fem studieretninger.
Studieretningerne Almen og Sprog og kultur er primært for ansøgere fra Qeqqata
Kommunea. Hvis du ikke bor i Qeqqata Kommunea og vil ansøge Almen eller Sprog
og kultur, skal du angive en faglig og/eller personlig årsag.
Du ansøger til GUX gennem en online ansøgning på
www.sullissivik.gl
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Optagelseskrav

Du kan søge ind via retskravet, hvis du:
•
•
•

Går i 10. klasse eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste to år.
Har fået minimum karakteren E i alle dine standpunktskarakter og
afsluttende obligatoriske prøver i 10. klasse.
Har fået minimum karakteren E i din projektopgave.

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, kan du søge ind via dispensation eller
optagelsesprøve. Du kan få yderligere informationer hos din lokale Majoriaq.
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Gymnasieforløbet
Gymnasieforløbet er delt op i et grundforløb og et studieretningsforløb

GRUNDFORLØB
Grundforløbet tager et halvt år og er ens for alle fem studieretninger.
STUDIERETNINGSFORLØB
Studieretningsforløbet tager 2,5 år. Du kan vælge mellem fem studieretninger. Du
skal vælge en studieretning, når du ansøger til gymnasiet, men det er ikke bindende.
Din endelige studieretning vælger du efter grundforløbet. Det er dog vigtigt at du
overvejer grundigt, hvilken studieretning, der passer dig bedst, fordi studieretningen
har betydning for, hvilken videregående uddannelse du kan tage efter gymnasiet.
Tjek Sunngu.gl for at finde ud af, hvilke fag du skal have for at komme ind på en
videregående uddannelse.

08 | GUX SISIMIUT

Forsiden

Elever

På grundforløbet
har du følgende fag

•
•
•
•
•
•
•
•

Grønlandsk
Dansk
Engelsk
Matematik
Kulturfag
Science
Studiemetodik
Idræt

Efter grundforløbet starter du på din studieretning.
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For forældre
Velkommen til jer som forældre på GUX Sisimiut

Det er både spændende og udfordrende at starte
på gymnasiet. Der er nye lærere, nye fag, nye
venner – og måske en helt ny by. Det er en tid med
mange omvæltninger, fordi ansvaret stille og roligt
flyttes fra forældrene til den unge. Men det gode
gymnasieforløb afhænger også af forældrenes
opbakning og støtte. GUX opfordrer derfor jer til, at
forberede jeres barn på den nye tilværelse fx ved at
se filmen Matup Tunuani om kollegielivet i Sisimiut
på www.matup.gl, men også orientere jer om barnets
dagligdag fx på Lectio.

SUUNGU
Suungu er Grønlands uddannelsesguide. På Suungu.gl kan I
finde informationer om uddannelser i Grønland og om jeres
barns muligheder for at studere i Danmark eller den øvrige
verden. Se på Sunngu for at finde ud af, hvilke fag jeres barn
skal have for at komme ind på en videregående uddannelse.
I kan også læse om uddannelsesstøtte og om livet som elev
på GUX.
MATUP TUNUANI
Det kan være svært at flytte hjemmefra for første gang
og bo på kollegie sammen med andre unge. GUX har

LECTIO

derfor lavet Matup Tunuani, der er en film om kollegielivet i

Lectio er skolens interne administrations- og

Sisimiut. Matup Tunuani er en dokumentar om forandring,

kommunikationssystem. På Lectio kan I altid se jeres

håb, savn og støtte – og om at finde balancen mellem på

barns skema, studieplaner og lektier. I kan også se skolens

samme tid at holde fast og give slip. I filmen gives et portræt

månedskalender, så I kan følge med i livets gang på GUX

af en kollegiegang i Sisimiut. Her er en flok unge flyttet

Sisimiut. Derudover kan I følge med i jeres barns fravær, men

langt væk fra det, de kender, og de skal nu selv få både

det kræver login og password. Dette udleveres personligt til

dagligdagen til at fungere og livet til at give mening. Du kan

den enkelte elev ved skolestart. Det er dog vigtigt, hvis jeres

læse mere om og se filmen på www.matup.gl

barn er over 18 år, at I spørger barnet om lov først.
ISERASUAAT
Iserasuaat er Grønlands læringsportal. På Iserasuaat.gl kan
I finde lærerplaner for de forskellige fag og lovgivningen på
gymnasieområdet.
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Studieretninger

GUX Sisimiut tilbyder studieretninger inden for naturvidenskab, humaniora,
samfundsvidenskab og kreativitet, der giver dig mulighed for at vælge efter dine
interesser og fremtidsønsker:
Studieretningerne Almen og Sprog og kultur er primært for ansøgere fra Qeqqata
Kommunea. Hvis du ikke bor i Qeqqata Kommunea og vil ansøge Almen og Sprog
og kultur, skal du angive en faglig og/eller personlig årsag.
BYGGERI OG ENERGI (110090) – EN TEKNISK NATURVIDENSKABELIG STUDIERETNING
For dig, som er interesseret i teknologi, byggeri og energi. Du er nysgerrig efter teknologisk viden
og udvikling af produkter, især i relation til bygge- og energisektoren i Grønland. Med teknikfaget
Byggeri- og energi på A-niveau får du mulighed for i gruppe- og projektarbejde, at arbejde
selvstændigt med større opgaver i forbindelse til erhvervslivet i Sisimiut. Derudover får du med de
naturvidenskabelige fag som matematik, fysik, statik styrkelære osv. mulighed for, at afprøve en del
af teorien fra bøgerne i værksteder, laboratorier og naturen.
FREMTIDSMULIGHEDER
Studieretningen giver adgang til naturvidenskabelige videregående uddannelser i Grønland fx
ARTEK, Danmark og den øvrige verden.

GEOLOGI OG RÅSTOFFER (110091) – EN TEKNISK NATURVIDENSKABELIG STUDIERETNING
For dig, som er interesseret i geologi og råstoffer. Du kan lide at arbejde med undersøgelser,
forsøg og iagttagelser og er nysgerrig efter at vide mere om Grønlands geologi og råstoffer. Med
teknikfaget Geologi og råstoffer på A-niveau får du mulighed for i gruppe- og projektarbejde,
at arbejde selvstændigt med større opgaver bl.a. i forbindelse med feltture, hvor du undersøger
geologien for råstoffer i Sisimiut området. Derudover får du med de naturvidenskabelige fag som
matematik, fysik, geografi osv. mulighed for, at afprøve en del af teorien fra bøgerne i værksteder,
laboratorier og naturen.
FREMTIDSMULIGHEDER
Studieretningen giver adgang til naturvidenskabelige videregående uddannelser i Grønland fx
ARTEK, Danmark og den øvrige verden
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NATUR OG MILJØ (110092) – EN TEKNISK NATURVIDENSKABELIG STUDIERETNING
For dig, som er interesseret i natur og miljø. Du kan lide at arbejde med undersøgelser, forsøg og
iagttagelser og er nysgerrig efter at vide mere om Grønlands natur og miljø. Med teknikfaget Natur
og miljø på A-niveau får du mulighed for i gruppe- og projektarbejde, at arbejde selvstændigt med
større opgaver bl.a. i forbindelse med feltture, hvor du undersøger naturen og miljøet i Sisimiut
området. Derudover får du med de naturvidenskabelige fag som matematik, fysik, biologi osv.
mulighed for, at afprøve en del af teorien fra bøgerne i værksteder, laboratorier og naturen.
FREMTIDSMULIGHEDER
Studieretningen giver adgang til naturvidenskabelige uddannelser i Grønland fx ARTEK, Danmark
og den øvrige verden.

ALMEN (110021) – EN ALMEN STUDIERETNING
For dig, som er interesseret i en almen og bred studieretning, hvor du får en grundig
studieforberedende platform. Du stifter bekendtskab med en række humanistiske,
samfundsvidenskabelige og kreative fag. Store dele af undervisningen foregår med undersøgelser
og aktiviteter, så studieretningen er for dig, som kan lide at lære på en anden måde end kun boglig
undervisning. Med idræt og biologi får du mulighed for at komme på fjeldture og lære om livet i
fjeldet. Derudover får du med kombinationen af de alment dannende fag og mediefag mulighed
for, at arbejde kreativt med idéer og viden på tværs af fag.
FREMTIDSMULIGHEDER
Studieretningen giver primært adgang til mellemlange videregående uddannelser i Grønland,
men kan også give adgang til en række humanistiske, samfundsvidenskabelige og kreative
videregående uddannelser i Danmark og den øvrige verden.
Studieretningen er primært for ansøgere fra Qeqqata Kommunea. Hvis du ikke bor i Qeqqata
Kommunea og vil ansøge Almen, skal du angive en faglig og/eller personlig årsag.

SPROG OG KULTUR (110071) – EN SPROGLIG OG KREATIV STUDIERETNING
For dig, som er interesseret i kommunikation, mennesker og samfund. Du kan lide at arbejde
med sprog og er nysgerrig efter at vide mere om andre kulturer. Med tre sprogfag på A-niveau
får du mulighed for at udvikle dine sprogfærdigheder. Derudover får du med musik og mediefag
mulighed for at arbejde med mere kreative vinkler på de emner, som du interesserer dig for.
FREMTIDSMULIGHEDER
Studieretningen giver adgang til en række humanistiske, samfundsvidenskabelige og kreative
videregående uddannelser i Grønland, Danmark og den øvrige verden.
Studieretningen er primært for ansøgere fra Qeqqata Kommunea. Hvis du ikke bor i Qeqqata
Kommunea og vil ansøge Sprog og kultur, skal du angive en faglig og/eller personlig årsag.

GUX SISIMIUT | 13

Studieliv

GUX Sisimiut lægger vægt på et højt fagligt niveau og
et godt socialt studieliv. Hver uge tilbydes der lektiecafé
og du kan både i og uden for timerne sidde og arbejde
i skolens studieområder, hvor de fornødne it-faciliteter
står til rådighed. Skolen afholder også månedlige
fællessamlinger og nogle årlige fællesarrangementer
fx aktivitetsdagen Arctic Winter Games, som du kan se
i skolens månedskalender. Derudover har GUX et aktivt
elevråd.
Hverdagen på GUX er mere end undervisning. Du
bor på kollegie sammen med andre elever, som du
deler hverdagens pligter og gøremål med. GUX har
produceret en dokumentar film om kollegielivet og
hverdag på GUX Sisimiut. Du kan læse mere og se
filmen Matup Tunuani om kollegielivet i Sisimiut på
www.matup.gl
Sisimiut en by med en masse aktiviteter: fra koncerter
og biograf til langrendsløb og snescooter kørsel, hvor
du har mulighed for at være frivillig fx musikfestivallen
Arctic Sounds og/eller langrendsløbet Arctic Circle
Race. Byen har også et rigt foreningsliv, hvor du har
mulighed for at dyrke forskellige sportsaktiviteter, eller
du kan være frivillig i Ungdommens Røde Kors.
Du kan læse mere om livet som elev på GUX på
Sunngu.gl
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Ordensregler for kollegie

Elevrådet

Når du bor på kollegie, er der selvfølgelig regler for hvordan

Elevrådet på GUX Sisimiut består som udgangspunkt af

du skal opføre dig.

en elevrådsformand, en elevrådsnæstformand og en

Med afsæt i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 § 7.

elevrådsrepræsentant fra hver klasse. Alle medlemmer
til elevrådet vælges demokratisk, hvilket også gælder for

Forstyrrelser der er til gene for medbeboere tolereres ikke.

formand og næstformand. Det er et vigtigt organ, hvor alle

Trusler mod medbeboere og personale tolereres ikke.

elever kan komme til orde og blive hørt, som løbende er i

Besiddelse og brug narkotiske stoffer er strengt forbudt.

kontakt med rektor og ledelsesgruppen.

Hærværk medfører erstatning og vil blive politianmeldt.
Tyveri medfører erstatning og vil blive politianmeldt.

Elevrådet er både et fagligt og socialt udvalg, hvor du får

Opbevaring af skydevåben og lignende på kollegiet er

mulighed for at engagere dig i skolen, men også lærer en

strengt forbudt.

masse spændende mennesker at kende på tværs af klasser

Husdyr på kollegiet er strengt forbudt.

og årgange.

Indtagelse af alkohol på kollegiet for unge under 18 er
strengt forbudt.

Hvis du ønsker yderligere information, så kontakt

Der skal være ro på kollegiet kl. 23.00.

elevrådsformand via beskedsystemet i Lectio.

Der skal være ro på kollegier med børnefamilier kl. 21.00.
Besøgende må ikke optræde til gene for andre og skal følge
kollegiets regler.
Overtrædelse af § 9 vil blive noteret på elevens Lectio-side
og vil indgå i den samlede vurdering af en evt. varsel, final
warning og udelukkelse fra undervisningen. Forstyrres
medbeboere på kollegiet, vil det ligestilles med forstyrrelse
og gene i undervisningen.
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Læse- og skrivevejledning
For dig, som har læse- og skrivevanskeligheder. Du kan
kontakte læse- og skrivevejlederen, hvis du fx oplever

Kantine

udfordringer med lektielæsning og/eller har svært ved at

På GUX Sisimiut er kantinen skolens centrum i mere end en

strukturere dine skriftlige opgaver.

forstand. Placeringen i midten af gymnasiets store opholdsog studieområde gør det til et naturligt mødested for

Alle elever i 1.G møder i løbet af de første par uger af

eleverne i pauser og mellemtimer. Kantinen sælger et udbud

skoleåret læse- og skrivevejlederen, der sammen med

af varme og kolde drikke og retter fx juice og smørrebrød.

faglærerne foretager en elektronisk screening af læse- og

Den sælger ofte også kage om eftermiddagen. Derudover

skrivefærdigheder i fagene matematik, engelsk, dansk og

kan du få gratis morgenmad alle hverdage fra kl. 7.30-8.15.

grønlandsk.

KANTINENS ÅBNINGSTIDER

Hvis du mener, at du har brug har for hjælp til at læse og/eller

Mandag-fredag: 7.30-15.00

skrive, så tal med din klasselærer om hvordan du kan få hjælp.

Studievejledning

BROBYGNING

Du er altid velkommen til at kontakte eller kigge forbi

For dig, som går i 9. eller 10. klasse og har lyst til at opleve,

studievejledningen i deres åbningstider, hvis du har brug

hvordan hverdagen ser ud, når man er gymnasieelev. Du

for en snak. Du kan bruge studievejledningen til at tale

får et fuldt skema med timer og kommer til at være en del

om faglige, personlige og/eller sociale problemer. Vi har

af 1.g’ernes helt almindelige undervisning, så du kan få en

mulighed for at henvise til samtaler med coach og/eller

fornemmelse for, om gymnasiet er noget for dig.

psykolog, som måske kan hjælpe dig i din situation.
Hvis du kunne tænke dig at komme i brobygning, så
Du kan kontakte studievejledningen på tlf.: 86 76 00 eller på

kontakt studievejledningen på tlf.: 86 76 00 eller på mail:

mail: studievejledere@sanilin.gl

studievejledere@sanilin.gl

STUDIEVEJLEDNINGENS ÅBNINGSTIDER
Mandag-tirsdag: 9.00-15.00
Onsdag: 8.30-9.30 og 13.00-16.00
Torsdag-fredag: 9.00-15.00
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ADK/Gymnasialt suppleringskursus

Du skal vælge minimum tre fag for, at være berettiget til

For dig, som har en gymnasial uddannelse eller

søge om uddannelsesstøtte og kollegieværelse. De skal

en erhvervsuddannelse, men mangler fag eller

skrives på ansøgningsskemaet til adgangskursus. Derudover

gymnasiale niveauer, der kræves for at blive optaget på

skal du vedlægge en motiveret ansøgning, hvor du redegør

drømmestudiet fx ARTEK. Du kan dog ikke forbedre dit

for din faglige motivation for at ansøge til adgangskursus.

eksamensgennemsnit, men du kan forbedre dine faglige
kvalifikationer, så du øger dine muligheder for at blive

Du kan vælge mellem følgende fag:

optaget i kvote 2.

•

Matematik B/A

•

Engelsk B

Danmarks Tekniske Universitet udbyder adgangskurserne på

•

Fysik B

GUX Sisimiut. Du kan læse mere på www.adgangskursus.dtu.dk

•

Kemi B

Ansøgningsfristen til adgangskursus er 1. maj.

Du ansøger til adgangskursus gennem en online ansøgning
på www.sullissivik.gl
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Studieaktivitet

Alle elever har pligt til aktivt at deltage i undervisningen,
møde til undervisningen og være forberedt.
Dit skriftlige arbejde skal du lave selvstændigt ud fra de krav,

Fravær

som er fastsat af lærerne.

Alle elever registreres for tilstedeværelse ved begyndelsen af

Der er pligt til at deltage i anden form for undervisning,

hver time. Fravær registreres over Lectio. Studievejledningen

omlagt elevtid med mødepligt, selvstændigt arbejde

fører regnskab med fravær. Som elev skal du selv angive på

og fjernundervisning, der er planlagt som en del af

Lectio hvorfor du deltager i undervisningen.

uddannelsen.
Du har pligt til at deltage i ekskursioner.

Hver elev skal holde sig orienteret om eget registrerede fravær.

Du har pligt til at deltage i prøver og lignende.

Hver elev skal dagligt kontrollere informationer på Lectio.

Alt fravær registreres i Lectio.

Hvis elever har haft studierelevante aktiviteter, som fx
deltagelse i Elevrådsmøder, og derfor ikke har været til

Du har pligt til at møde op til alle undervisningstimer og

undervisning, skal elever henvende sig i studievejledningen

anden aktivitet i forbindelse med undervisningen. Elevers

for at få godskrevet fravær.

deltagelse i undervisningen følges af lærerne og vejlederne.

Idræt – ikke omklædt, ingen idræt – ingen idræt = fravær.
Idræt – sydom, skader der medfører ingen deltagelse =

Elevens angivelse af årsagen for fravær indgår i vurderingen

fravær (lærervurdering).

af studieaktivitet.

Idræt – langtidsskadet (rektor og lærervurdering).
Både mentorer, klasselærere og vejledere støtter dig i at

Studieaktivitet og kontrol
Som elev på GUX har du pligt til at være studieaktiv.
Gymnasiets formål er både studieforberedende og
almendannende. I de tre år, du går i gymnasiet får du
faglig viden, du får kendskab til fagenes metoder og du
udvikler evnen til at anvende fagligheden i forhold til

være studieaktiv. Hvis du har det svært på et tidspunkt i løbet
af din gymnasietid kan du altid søge hjælp og vejledning.
Hvis skolen vurderer at din studieaktivitet er for lav, vil GUX
gribe hurtigt ind og støtte dig i at nedbringe dit fravær, og
sammen med dig lave en handleplan for dit skoleforløb. Du
har så pligt til at samarbejde og følge handleplanen.

videreuddannelse, i forhold til personlig udvikling og i
forhold til det omkringliggende samfund. Det forudsætter
derfor som en nødvendighed, at du er studieaktiv.
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Lektietid

Lektietid er tid til dig, så du kan lave dine opgaver, hvor du har mulighed for at få
hjælp af en lærer. Det er tre moduler ugentligt, der er Lektietid på GUX. Lektietid står
i dit skema i Lectio. Lektietid bruger du til at arbejde fagligt med dit skriftlige arbejde
eller faglig læsning. Du har mødepligt og får derfor fravær, hvis du ikke møder op.

Ordensregler på GUX

Når du kommer på GUX, er du en del af et socialt
fællesskab hvor vi skal arbejde sammen med rigtig
mange elever lærere og andet personale hver dag.
Derfor er det vigtigt at alle viser respekt for hinanden,
tager ansvar for sig selv, og giver plads til hinanden.
Det gælder både i undervisningen og i den tid, du
opholder dig på opholder på skolen.

Vi forventer at du som elev aktivt deltager i at skabe et
godt undervisningsmiljø, både til glæde for dig selv og dine
kammerater. Derfor bør eleverne bidrage med idéer til
undervisningen og være kreative i deres idéer om udvikling
af skolen.
Uden for gymnasiet forventes det, at du som elev er en god
ambassadør for uddannelsen og for GUX som helhed.
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Nedenfor er der fastsat konkrete regler for god opførsel på gymnasiet

•

Alle elever er forpligtede til at tage hensyn til hinanden, og enhver form for mobning
af andre elever eller elevgrupper er ikke tilladt.

•

Elever der bor på skolens kollegier skal overholde gældende regler for kollegiet.

•

Voldelig adfærd tolereres ikke.

•

Eleverne skal udvise hensyn over for bygninger, lokaler og møbler.

•

Alle elever er forpligtede til at rydde op efter sig og bidrage til en ren skole og et
rent kollegie.

•

Gå stille, når du går på gangene.

•

Skolens IT-udstyr skal behandles med forsigtighed.

•

Det er ikke tilladt at installere programmer eller på anden måde ændre på pc’ernes
opsætning.

•

Nettet bruges kun i forbindelse med undervisningen.

•

Ved elektronisk kommunikation forventes en god tone.

•

Eleverne må ikke være påvirket af rusmidler under ophold på gymnasiet lige som
rusmidler ikke må medbringes.

•

Kun alkoholfrie arrangementer er tilladte for eleverne på skolen.

•

Elevrådet kan afholde 2-3 store arrangementer på skolen, årligt.
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Den grønlandske karakterskala

Karakterskalaen i Grønland hedder Greenlandic Grading System og bruges på
gymnasierne i Grønland i kombination med de danske talkarakterer fra 12-skalaen i
parentes på eksamensbeviset.

7-trinsskalaen i
Danmark

GGS Skala

Betegnelse

Beskrivelse

A

Den fremragende
præstation

Karakteren A gives for den fremragende præstation, der
demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen
eller få uvæsentlige mangler.

12

B

Den fortrinlige
præsentation

Karakteren B gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer
omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige
mangler.

10

C

Den gode
præsentation

Karakteren C gives for den gode præstation, der demonstrerer
opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

7

D

Den jævne
præsentation

Karakteren D gives for den jævne præstation, der demonstrerer en
mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige
mangler.

4

E

Den tilstrækkelige
præsentation

Karakteren E gives for den tilstrækkelige præstation, der
demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets
mål.

2

Fx

Den utilstrækkelige Karakteren Fx gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke
præsentation
demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

0

F

Den ringe
præsentation

-3
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Større opgaver
På GUX Sisimiut arbejder vi med tre obligatoriske større opgaver:
1. års-, 2.års- og Studieprojekt (SP-projekt), som er et studieprojekt.

Øvrig skriftlighed
Fagene på GUX har alle en skriftlig dimension. Det
kan dreje sig om mindre opgaver fx oversættelser,
1. ÅRS-OPGAVE

matematikafleveringer, fysik- og kemiopgaver. Mindre

På 1. årgang skriver 1.G’ere en Grønlandskopgave. Eleverne

opgaver kan også være journaler, laboratorieøvelser eller

har mulighed for at få vejledning under skriveprocessen.

en synopsis. Kravene til de enkelte opgaver fremgår af

Opgaven vurderes af læreren og karakteren for opgaven

fagbeskrivelsen og underviserens vejledning.

indgår som en del af årskarakteren for faget grønlandsk.
Det kan også dreje sig om store opgaver som rapporter,
2. ÅRS-OPGAVE

der især forekommer i de eksperimentelle fag som science,

På andet år skriver 2.G’ere en 2. årsopgave som er

biologi, fysik, kemi og teknikfag, om de større skriftlige

studieretningsrelateret. 2. års opgaven besluttes af de

opgaver i sprogfagene, eller standardopgaver, defineret som

enkelte studieretninger og der bliver sat 3-4 af til skrivningen

en opgave af et af faget afhængigt antal timers varighed.

af opgaven, som indgår i fagene – karakteren for opgaven

Bedømmelseskriterierne fremgår af de enkelte

indgår som del af fagets eller fagenes karakter. Eleverne

fags opgavehæfter, men der er altid tale om en

vælger emne i samråd med lærerne, og der kan indgå et

helhedsbedømmelse, der omfatter følgende:

eller flere fag i opgaven.
VEJLEDENDE STANDARDER FOR STØRRE SKRIFTLIGE
STUDIEPROJEKT (SP-PROJEKT)

AFLEVERINGER OG PROJEKTER

Afsluttende har 3. G elever et Studieprojekt (SP-projekt),

Forside med:

som er et studieprojekt. Studieprojektet tæller som en

A. Titel.

eksamensopgave. Studieretningsprojektet skal foregå i

B. Skolens navn.

perioden fra januar til april. Der kan indgå et eller flere fag i

C. Dato og år for udførelse af forsøg/arbejde med opgave

projektet. Emnet vælges af eleven i samråd med lærerne. Se

samt for aflevering.

Lectio kalender for datoer.

D. Eget navn og klasse.
E. Ved projektopgaver - navne på øvrige deltagere.

Inden studieprojektets start modtager 3.G eleverne

F. Navn på lærer samt angivelse af fag og årgang.

vejledning, hvor der vejledes i udvikling af opgaven,
valg af emne og problemstilling, valg af fag og

Stilles der krav om antal normalsider, er en normalside i

undersøgelsesområde, eventuel produkt eller

gymnasiet på 1300 tegn eksklusiv mellemrum og noter.

eksperimentelt arbejde i forbindelse med projektet.

Normalside: Husk at 1 ns = 1300 bogstaver. Mellemrum og
tegn tæller ikke med!

Studieretningsprojektet skrives og færdigskrives af eleverne
5 dage samlet fra januar til april. Studieprojektet afleveres i
wiseflow.
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Der vil i flere opgavetyper ikke blive stillet krav om

NOTER:

antal sider, men om tegninger, diagrammer og andet

Brug tekstbehandlingsprogrammets fodnotesystem - det

billedmateriale. Form, omfang – dybde og indhold vil

er den nemmeste og mest læsevenlige måde at angive

altid blive bedømt ud fra fagets bekendtgørelser og

kilder og noter på. Programmet holder selv styr på, hvilket

underviserens vejledning.

nummer fodnote, man er kommet til.
CITATER:

Der vil fra lærerens side blive indlagt en progression i

Citater bruges som illustration og dokumentation. Citater

undervisningen, så der ikke vil blive stillet samme krav fra 1.

skal være ordrette og sættes i anførselstegn og kursiveres.

til 3. årgang og ikke stillet de samme krav fra skoleårets start

Litteraturliste:

til skoleårets slutning.

Alle anvendte kilder skal være angivet i litteraturlisten.
Litteraturlisten skal være fyldestgørende i forhold til de

TAKSONOMIER:

noter, opgaven indeholder.

Generelt for skriftlighed anvendes der taksonomier:

En litteraturliste kan være opdelt i alfabetisk rækkefølge efter

Typisk for skriftlige afleveringer anvendes Blooms

forfatterens efternavn, fornavn bogtitel samt forlag. Artikler

taksonomier.

kan angives på lignende vis. Websider kan angives med
dato for, hvornår de er fundet på internettet, som yderligere
dokumentation.
Eksempel på en litteraturliste:
BOGTITEL:
Eva Heltberg: Studieteknik og arbejdsvaner, Gyldendals
forlag 2001.
Artikler/ Websider:
Den dygtige lærer ved langtfra altid hvad han gør; http://
www.information.dk/500881 (19.06.2014)
http://environment.nationalgeographic.com/environment/
energy/greatenergy-challenge/
NB Følg altid underviserens vejledninger ved skrivning af

Bloom kan anvendes til større skriftlige afleveringer, og her

opgaver, rapporter, journaler og andet skriftligt arbejde.

kan anvendes de taksonomiske niveauer:
A. Beskriv/redegør for.
B. Diskuter/analyser.
C. Vurder og konkluder. Der kan anvendes andre former for
taksonomiske niveauer, som kan være forskelligt fra fag til fag.
Henvisninger/noteapparat og litteraturliste
Der skelnes mellem kildehenvisninger og uddybende noter.
Kildehenvisninger bruges
D. Ved ideer og informationer, som er hentet fra ens kilder.
E. Ved dokumentation, som illustration af fortolkninger/
hypoteser (f.eks. citater).
Uddybende noter er kommentarer, man ønsker at
knytte til teksten, uden at de skal afbryde den specifikke
indholdsmæssige løsning, og som er nyttige for den fulde
forståelse af teksten.
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Eksamen

KARAKTERGIVNING
Eksaminator meddeler eksaminanden karakteren under
overværelse af censor. Der gives karakter efter hver afsluttet

Eksamensregler ved mundtlige
eksamener
Mundtlig eksamen med træk af spørgsmål og forberedelse
Mødetid: 30 min. før din forberedelsestid begynder.
Mundtlig eksamen uden træk af spørgsmål og forberedelse
Mødetid: 30 min. før eksaminationen begynder.
EKSAMENS BEGYNDELSE
En mundtlig prøve er begyndt, når prøvespørgsmålet er
trukket.
SYGDOM
Ved sygdom eller anden gyldig grund, der forhindrer
deltagelse i eller afbrydelse af eksamen, skal rektor
underrettes.
FOR SENT FREMMØDE
Møder en eksaminand senere end det fastsatte tidspunkt,
skal rektor tilkaldes med henblik på en vurdering af om
eksaminanden kan få adgang til deltagelse i prøven.
Hvis forholdene taler derfor, kan rektor/eksamensansvarlig
give eksaminanden adgang til at deltage i prøven, når det
må anses for sikkert, at eksaminanden ikke har haft lejlighed
til at gøre sig bekendt med prøvens indhold.
OPHOLDS- OG FORBEREDELSESLOKALET
Der må ikke ryges i lokalet. Lokalet må ikke forlades i
forberedelsestiden.

eksamination. Eksaminators og censors diskussioner
angående votering gives ikke videre.
HJÆLPEMIDLER/FORBEREDELSESTID
Eksaminator sørger for, at det nødvendige materiale
er til stede ved prøven og han/hun har ansvaret for, at
eksaminanderne er orienteret om prøveformen, herunder
hvilke hjælpemidler det er tilladt at anvende.
SAMTALE OG ANDEN KOMMUNIKATION
Samtale og anden kommunikation mellem eksaminander
og udenforstående er ikke tilladt under eksamen - hverken
i eller uden for eksamenslokalet - Mobiltelefoner stilles på
flytilstand.
SNYD OG BORTVISNING FRA EKSAMEN
Hvis det konstateres, at eksaminanden har modtaget
uretmæssig hjælp i forbindelse med eksamen eller på
anden måde har overtrådt eksamensreglerne, afbrydes
eksaminationen og rektor/eksamensansvarlig tilkaldes.
BRUG AF PC OG NETTET
Eksaminanderne må bruge ordbøgerne der ligger på:
1. www.ordbogen.com
2. www.ilinniusiorfik.gl/oqaatsit/daka
3. www.macmillandictionary.com/
•

Eksaminanderne må bruge den I-bog / E-bog, der har
været brugt i din undervisning!

•

Eksaminanderne må bruge de notater der ligger på din
egen profil eller lokalt på maskinen.
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VEDRØRENDE KLAGE
Ønsker eksaminanderne klage over eksamen skal klage
sendes til rektor på nedstående adr.
Studievejledningen hjælper gerne, men de kan ikke klage på
vegne af eksaminanden.
Adressen:
Poul V. B. Jensen: poje@sanilin.gl
GUX - Sisimiut
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ANDRE UREGELMÆSSIGHEDER
Ved eksempelvis nedbrud af IT-systemer, konstatering af fejl
i udleverede opgaver eller andre uregelmæssigheder der

Eksamensregler ved skriftlige
eksamener
EKSAMENSTID
En skriftlig prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver
påbegyndes.
MØDETID
Eksaminanden skal møde mindst 15 min før prøvens start.
Ingen eksaminand må komme ind i eksamenslokalet, før de
tilsynsførende er til stede.
SYGDOM
Sygdom eller andet fravær, der forhindrer deltagelse i eller
afbrydelse af eksamen, skal meddeles rektor.
FOR SENT FREMMØDE
Møder en eksaminand senere end det fastsatte tidspunkt,
skal rektor tilkaldes med henblik på en vurdering af, om
eksaminanden kan få adgang til deltagelse i prøven.
PAUSER
Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra
tilsynsførende.
SAMTALE OG ANDEN KOMMUNIKATION
Samtale og anden kommunikation mellem eksaminander
og udenforstående er ikke tilladt under eksamen - hverken
i eller uden for eksamenslokalet - Mobiltelefoner stilles på
flytilstand.

ikke er særskilt beskrevet, tilkaldes
rektor/eksamensansvarlig, der i hvert enkelt tilfælde
beslutter, hvilke konsekvenser det
indtrufne skal have for prøvens videre forløb.
HENVENDELSE TIL TILSYNSFØRENDE
Al henvendelse til tilsynsførende skal ske ved at række
hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver
givet lov.
SKRIVE- OG TEGNEREKVISITTER, REGNEMASKINER M.M.
Skrive- og tegnerekvisitter, regnemaskine samt pc
medbringes af eksaminanderne. Ved nedbrud kontaktes
skolens IT-administrator.
Det er eksaminandens ansvar, at dokumenter gemmes
løbende.
PRØVENS VARIGHED:
Prøvens varighed må ikke for nogen eksaminands
vedkommende strækkes ud over det for prøvens gældende
afslutningstidspunkt, uden skolens særlige godkendelse.
BRUG AF PC OG NETTET
Du må bruge ordbøgerne der ligger på:
1. www.ordbogen.com
2. www.ilinniusiorfik.gl/oqaatsit/daka
3. www.macmillandictionary.com
•

Du må bruge den I-bog / E-bog, der har været brugt i
din undervisning!

•

Du må bruge de notater der ligger på din egen profil
eller lokalt på maskinen.

STØJENDE OG FORSTYRRENDE ADFÆRD
Støjende og forstyrrende adfærd i og omkring
eksamenslokalet er ikke tilladt. Undgå at medbringe
”støjende” mad -og slikposer og papir!
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1.G
2.G

Science-opgaver

Terminsprøver

3.G
Terminsprøver
Skriftligt studieprojekt
Skriftlige eksamensopgaver

Skriftlige
eksamensopgaver

SÆRLIG INFO

AFLEVERING

•

Skriftlige eksamener ved GUX-Sisimiut er røgfrie

Alle skriftlige eksamener er digitale og der afleveres via

•

Det er tilladt at lytte til musik såfremt det ikke forstyrrer

Wiseflow – Husk at trykke afleveret når opgaven er uploadet.

andre

Hverken eksamensopgaver eller besvarelse må bringes
ud af eksamenslokalet før prøvens afslutning. Alle ark skal

VEDR. ENGELSKEKSAMEN

forsynes med, navn, klasse, fag og fødselsdag.

Ved den skriftlige engelskeksamen skal der laves et
udfyldningsark i del 1 af eksamen.

BORTVISNING

Her må ingen hjælpemidler anvendes!

Opstår der under eksamen formodning om, at

Når arket er udfyldt uploades del 1 som pdf-fil til wiseflow.

eksaminanden uretmæssig har

Der skal derfor være 2 afleveringer fra samme elev, når

modtaget hjælp eller har givet hjælp til opgavens besvarelse,

eleven er færdig med at uploade

skal dette straks meddeles

eksamensopgave i engelsk.

rektor, der afgør, om eleven skal bortvises fra eksamen. I alle
tilfælde, hvor en eksaminand

VEDRØRENDE KLAGE

overtræder eksamensreglerne, tilkaldes rektor/

Ønsker du at klage over eksamen skal klage sendes til rektor

eksamensanvarlig.

på nedstående adr.
Studievejledningen hjælper dig gerne, men
studievejledningen kan ikke klage på vegne af dig.
Adressen:
Poul V. B. Jensen: poje@sanilin.gl

Wiseflow
På GUX Sisimiut afleverer alle elever skriftlige
eksamensopgaver elektronisk over internettet via Wiseflow.
Du skal derfor altid bruge en pc til eksamensopgaver og til
de skriftlige eksamener. Skolen giver en grundig introduktion
til, hvordan du afleverer eksamensopgaverne og allerede
i Grundforløbet får du erfaringer med Wiseflow, hvor
Science-opgave skal afleveres elektronisk.
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Kontakt os:
TEKNIKIMIK ILINNIARFIK · TECH COLLEGE GREENLAND
Postbox 1001 · 3911 Sisimiut

www.kti.gl
Phone: + 299 867600

www.kti.gl

