
IT-SKOLESTRATEGI FOR FVGH 2017-18 
Det med blåt markerede er opgaver der ligger under studiecenteret, men da studiecentretledelsen er udskiftet vil denne del løbende revideres. 

 

1. semester: Gode digitale vaner, adfærd og ansvar 
STX HF 

Den umulige multitasking og plagiat versus 
inspiration 

Som på STX 

Digital sikkerhed, rettigheder, webetik - 
oplæg ved studerende fra IT-universitetet 

 

It-intro til skolens netværk, hjemmeside, 
lectio, office365, printsystem og gode 
filbehandlingsvaner. Eleverne afslutter IT-
introduktionen med at tage et "IT-kørekort". 

Som på STX 

Office365-notesbog: 
Akademisk skrivning – fælles standard for 
skrivning, vejledninger og skabeloner til fag 
med skriftlig dimension. 
 -generelt (noter, citat-teknik, sidehoved, 
overskrift etc.) 
- læsestrategi på nettet 
- copyright/plagiering 1 
 

Som på STX 

Infomedia (Søgbar database med fuldtekst-
artikler fra mange danske aviser, blade og 
telegrambureauer) - ad hoc 

Som på STX 

Mat-relevante programmer (wordmat og 
INspire) 
Excel 

Som på STX 

Intro til brug af elektroniske ordbøger samt 
netbaserede opslagsmedier, som bruges i 
undervisningen 

Som på STX 

Intro til studiecentret, 
Google/licensbaser/Faktalink/Biblioteksbaser 
1 modul - september -  
Ekstra modul hvor eleverne oprettes som 
brugere PÅ biblioteket og introduceres til 
bibliotekets digitale ressourcer 

Intro til studiecentret, som stx 
1 modul - september 
Præsentation af 
litteraturbaser/InfoMedia - danskopgave 
Ekstra modul til oprettelse som bruger på 
biblioteket - som på STX 

 

2. semester: Kollaboration 
STX HF 

Samarbejdsværktøjer og fællesskrivning Som på STX 

Projektspil, repetition i 
biblioteksbase/fagbase, 
litteraturlisteautomaten - evt. Zotero  
dansk/hist-opgaven 
1 modul - maj 
Tilbud om temaundervisning i forb. med 
læsning af individuelt værk (dansk) 
½ modul - april/maj 

Introduktion til historieopgaven 
(fagbaser, artikelbaser, litteraturliste, 
biblioteksbaser) 
1 modul - april 
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3. semester: Plagiat, inspiration, sampling 
STX HF 

Akademisk skrivning 2 
Hvornår plagierer jeg? Repetition i forb. med 
SRO 
Eksempler på gode/dårlige opgaver og 
gode/dårlige emner i katolog lavet af SRO-
team og indført i skrivenotesbog 

Som på STX 

 Repetitionskursus i forbindelse med SSO: 
bibliotek.dk, artikelbaser, 
litteraturlisteautomaten 
1 modul 
Individuel vejledning 
½ times skemalagt vejledning kan 
afsættes efter ønske 

 

4. semester: Formidling og produktion til nettet 
STX HF 

Repetition af AT-notesbog  

Formidling og produktion til nettet Som på stx 

Temaundervisning i artikelbaser i forb. med 
SRO 
½ modul 

Repetition og undervisning i forbindelse 
med SSO (litteraturlisteautomaten) 

1 modul 

 

5. og 6. semester: Repetition og opfølgning 
 

 

STX 

Akademisk skrivning 3 
Eleverne ’følges’ ind på skolens hjemmeside 
og vises interessante datoer! 
Repetition af skrivebogen Akademisk 
skrivning. 

AT klassenotesbog -  
Videnskabsteori, faglige metoder, 
studierapport - hvordan får jeg alt i brug?  

Repetitionskursus i forb. med SRP 
Bibliotek.dk, artikelbaser, 
litteraturlisteautomaten. 
1 modul 
Individuel vejledning i forb. med SRP og AT 
(½ time efter ønske) 


