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Kære kollega 

 

Velkommen som SRP-censor på Gefion Gymnasium. Vi glæder os til at se dig. 

 

Ved ankomst til skolen beder vi dig afhente karakterlister mv. på kontoret. Herefter guider vores 

personale dig til lærerværelset hvor du møder eksaminator. Bemærk at skolen åbner kl. 7.30. I forhold 

til årets SRP-censur gælder:  

 

• Du vil kunne se SRP-opgaverne i Netprøver. Vi vil bede dig tjekke om de er tilgængelige, og 

hvis ikke, beder vi dig rette henvendelse til vores kontor på 33964141.  

 

• I vejledning og bekendtgørelse står det ikke tydeligt hvem kontakter hvem til samtalen forud for 

eksaminationen. Vi vil derfor opfordre dig, som censor, til at rette henvendelse til eksaminator 

for at aftale et tidspunkt for hvornår samtalen skal finde sted. Vi anmoder desuden om, at 

samtalen finder sted seneste 3 hverdage før eksaminationen.  

 

• Vores elever er i 3g blevet introduceret til den videnskabelige basismodel, som Esben 

Nedergård Petersen og Caroline Schaffelitsky har givet deres bud på hvordan kan bruges til 

SRP i gymnasiet. Det vil derfor primært være denne model vores elever vil henvise til i deres 

mundtlige oplæg. 

 

SRP-eksamen starter normalt kl. 8.30, men der kan være afvigelser, så check din eksamensplan, som du 

finder vedhæftet. Inden I begynder vil der være en tallerken med et stykke brød samt kaffe og te på 

lærerværelset. Skolen er desuden vært ved en let frokost kl. 11.30.  

 

Gefion Gymnasium har adresse på Øster Voldgade 10. Der er ingen parkeringspladser på skolen. 

Forpladsen til bygningskomplekset er forbeholdt parkering for GEUS og universitetet. Du kan derfor 

enten selv betale for parkering på vejen eller i sidegaderne eller finde andre måder at komme til os på. 

Vi ligger i meget kort gåafstand (6-7 min) fra såvel Østerport som Nørreport station, samt en række 

buslinjer. 

 

Ankomst via Hovedindgangen i nr 10. 

Gå igennem den lille firkantede hall, ind til Rotunden - det runde rum med pendulet i midten.  

Gå højre om pendulet og find til højre for midten, den glasdør hvorpå der står GEFION 

GYMNASIUM, gå af trappen til du på venstre hånd ser en sort dør hvor der står 1.etage. (det er 2.sal).  

Gå ind af den sorte dør, kig op og se skiltet hvorpå der står KONTOR - det er lokale 1-18 

 

Skulle du få brug for hjælp undervejs så ring til kontoret på 33964141. 

 

Har du spørgsmål i forbindelse med din censur, er du velkommen til at kontakte skolens kontor. 

 

                                    Venlig hilsen 
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