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Forsøgsordning med revideret prøveform i Innovation C
Med virkning per 01-01-2016 iværksættes en forsøgsordning med ændret prøveform jf.
læreplan for Innovation C afsnit 5.2 og 5.3. Alle hold der kører i forsøgsperioden følger
forsøgsordningen.
De berørte afsnit under forsøgsordningen er markeret med rød skrift herunder.
Forsøgsordningens reviderede afsnit 5.2 og tilføjelse af 5.3
5.2 Prøveform
Prøven omfatter et skriftligt eksamensprojekt jf. punkt 4.2. og en mundtlig prøve, som har
udgangspunkt i det udarbejdede eksamensprojekt.
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Eksaminationen ved den mundtlige prøve tager udgangspunkt i det udarbejdede eksamensprojekt, og eleven skal kunne perspektivere til fagets kernestof og supplerende
stof som hele.
Der gives ingen forberedelsestid og eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand.
Ved gruppeprojekter eksamineres dele af projektet som eleven selv såvel som projektets andre forfattere har skrevet. Det skal det tydeligt fremgå, hvem der har skrevet de
enkelte dele af projektet.
Ved gruppeprojekter træffes forholdsregler, så elever, der har gennemført eksaminationen, ikke kan kommunikere med gruppemedlemmer, som endnu ikke har gennemført
eksamen.
5.3 Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen af eksaminandens præstation i eksamensprojektet og den mundtlige
prøve er en vurdering af, i hvor høj grad eksaminanden ved prøven opfylder læringsmålene. Ved bedømmelsen af eksamensprojektet skal der videre indgå en vurdering af elevens ejerskab til projektet. Der gives én samlet karakter. Eksamensprojektet og den
mundtlige prøve vægtes lige.
Orientering af censorer
Det pålægges Campus Kujalleq, herunder fagets lærer, at orientere fagets censorer om
forsøgsordningen i god tid inden eksamen.
Tidsplan for forsøgsordningen
# I perioden 01-01-2016 til 30-06-2017 kører forsøgsordningen to årgange, der hhv. eksamineres sommeren 2016 og 2017.
# Ultimo juni 2017 foreligger evaluering fra CAK af forsøgsordningen, herunder indhentes
vurderinger fra fagets lærere, elever og censorer.
# Efterfølgende vurderer IKIIN hvorvidt ændringerne optages i læreplanen for Innovation
C.
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