
Ilinniartitaanennut, Kultureqamennut, Ilisimatusamennut IlageeqamennulluNaalakkersuisoqarfikDepartementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og KirkeVedr. fortolkning af læreplan og undervisningsvejledning for Idræt B ved DenGymnasiale UddannelseDepartementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke (IKIIN) vil med dettehyrdebrev gøre opmærksom på en uoverensstemmelse mellem Læreplan for Idræt B ogdennes tilhørende undervisningsvejledning. På baggrund heraf vil IKIIN endvidereoplyse om departementets fortolkning af læreplan og undervisningsvejledning - dennefortolkning er gældende pr. 1. april 2015Uoverensstemmelsen mellem læreplan og tilhørende vejledning for Idræt B vedrørerdisses afsnit "5.2 Prøveform".Læreplanen for Idræt B, afsnit 5.2 Prøveform, indeholder et selvstændigt afsnitomhandlende selvstuderende, dette afsnit vil som følge af lKllNs fortolkning bliveopbrudt, således at dette vil være i overensstemmelse med læreplanens oprindeligehensigt og dermed med undervisningsvejledningen.Opbrydningen af afsnittet har som konsekvens, at ens bestemmelser vil være gældendefor alle eksaminander ifm. eventuel brug af hjælpere til eksamen samt udarbejdelse afdrejebog."Afsnit 5.2. Prøveformer”, vil efter lKllNs fortolkning have følgende udseende:"Afsnit 5.2. PrøveformerDer afholdes en praktisk/mundtlig prøve i faget af 45 minutters varighed pr. eksaminand.Den praktiske del af prøven varer 25 minutter.Iden praktiske del af prøven eksamineres i to af de forløb, der har indgået i holdetsundervisning. Forløbene skal dække to af færdighedsområderne 1), 2) og 3) beskrevetipkt. 3.1, b. Der eksamineres i praktiske færdigheder. Denne del foregår afhængigt afindholdet individuelt eller i grupper.Selvstuderende eksamineres efter lodtrækning på eksamensdagen i2 af de 3 genrerbeskrevet under pkt. 3.1, b.Idet omfang, der skal bruges hjælpere til eksamen, findes disse blandt elever.Som en del af prøvematerialet udarbejder den enkelte eksaminand en drejebog forindholdet af den praktiske del af prøven.For den mundtlige del af prøven vælger skolen for hver klasse mellem de tonedenstående mundtlige prøveformer:u-NAALAKKERSUISUTGDVERNMENT OF GREENLAND m26-03-201 5Sags nr. 2015-113200Dok. nr. 1914995Postboks 10293900 NuukTlf: +299 34 50 00Fax:+299 32 20 73Email: iiknn@nanoq.g|wvvw.nanoq.g|



Prøveform aEn mundtlig prøve på baggrund af opgaver med et for eksaminanden kendt materialesvarende til ikke mere end 2 normalsider. Det kendte materiale skal relateres tilmaterialer, emner og cases behandleti undervisningen. En del af materialet kan væreikke skriftligt, herunder billeder. Det ikke skriftlige materiale omregnes skønsmæssigt tilet antal normalsider.Der gives ca. 40 minutters forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering), ogeksaminationstiden er ca. 20 minutter.Prøveform bEn mundtlig prøve på baggrund af opgaver med et for eksaminanden kendt materialesvarende til højst 4 normalsider. Det kendte materiale skal relateres til materialer, emnerog cases behandleti undervisningen. En del af materialet kan være ikke skriftligt,herunder billeder. Det ikke skriftlige materiale omregnes skønsmæssigt til et antalnormalsider.Hver elev får tildelt en opgave dagen før prøven, og forberedelsestiden er ca. 24 timer,dog ikke mindre end 24 timer. Eksaminationstiden er ca. 20 minutter pr. eksaminand.Prøvematerialet i begge prøveformer skal tilsammen dække læringsmâlene forundervisningen og de rapporter, der er añeveret. 7'il ba°de forberedelsestiden og selveeksaminationen må medbringes alt materiale, der har været anvendt i forbindelse medundervisningen, herunder også opgaver udarbejdet af eleverne og noter hertil."Inussiarnersumik inuulluaqqusillungaMed venlig hilsenJesper V. NielsenToqqldirekte 345623jvni@nanoq.g|


