21. september 2016/kpr

Lederforeningen for VUC – bilag til svar på høring over udkast til to lovforslag (opfølgning på
aftale om styrkede gymnasiale uddannelser)
Forslag til prøve i de to faggrupper i hf-uddannelsen:
§XX En hf-eksamen efter den toårige uddannelse til hf-eksamen omfatter en mundtlig prøve i
ét af de fag, der indgår i kultur- og samfundsfagsgruppen, og i ét af de fag, der indgår i den naturvidenskabelige faggruppe, begge efter udtræk.
I kultur- og samfundsfagsgruppen henholdsvis i den naturvidenskabelige faggruppe udarbejder
eksaminanderne i slutningen af undervisningsperioden en skriftlig opgave/et projekt, der inddrager væsentlige elementer af faglighed fra de tre fag i faggruppen. Den skriftlige opgave /det
projekt i hver faggruppe bedømmes internt af faglærerne fra de tre involverede fag. Karakteren for den skriftlige, afsluttende opgave/projektet for kultur- og samfundsfagsgruppen og karakteren for den skriftlige, afsluttende opgave/projekt for den naturvidenskabelige faggruppe
er medtællende i elevens samlede eksamensresultat
Uddybning:
Årskarakterer er ikke i overensstemmelse med læringsmiljøet på hf. Den foreslåede løsning giver - via en afsluttende, skriftlige opgave - bedømmelse i de fag, der ikke udtrækkes til mundtlig eksamen, uden at der indføres årskarakterer.
Den beskrevne model giver en høj vægtning af eksamenskarakteren med ekstern censur, hvilket ligger i tråd med den politiske ambition om at sikre et ensartet karakterniveau på tværs af
de gymnasiale uddannelser. I den beskrevne løsning med en internt bedømt skriftlig opgave
som samlet afslutning på de tre fag i en faggruppe vægter den interne karakter ½ og mundtlig
eksamen med ekstern censur vægter ½ i den samlede bedømmelse af fagene i faggruppen. En
alternativ løsning, hvor der gives årskarakterer i alle tre fag, betyder at karakteren for en faggruppe består af to interne karakterer (årskarakterer) samt en eksamenskarakter med ekstern
censur. De interne karakterer vægter således 2/3 mens mundtlig eksamen med ekstern censur
kun vægter 1/3 i den samlede bedømmelse af fagene i faggruppen.
Faggrupperne på hf bidrager væsentligt til den almene dannelse ved at give eleverne mulighed
for at fordybe sig og for at anvende fagene på virkelighedsnære problemstillinger. Det faglige
samarbejde styrkes ved at det evalueres med en medtællende karakter. Der bør være overensstemmelse mellem det faglige indhold i læreplanerne og eksamensformen.
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