UDDANNELSESPARATHEDSPRØVE
Nogle af de elever, der har søgt ind på HF, er ikke blevet erklæret uddannelsesparat af egen skole og UU.
Disse elever skal til uddannelsesparathedsprøve, og nogle skal eventuelt efterfølgende til samtale på skolen.
Prøven er skriftlig/mundtlig og finder sted:

Onsdag den 21. marts

Alle elever, der har søgt ind i 1.hf på Tårnby Gymnasium & HF (1. prioritet) og som skal til
uddannelsesparathedsvurdering, skal møde til den skriftlige/mundtlige prøve onsdag den 21. marts 2018
SENEST kl. 08:15.
Til prøven SKAL der medbringes det fremsendte brev, samt pas eller anden ID med billede på.
Du skal møde i forhallen kl. 8:15, og prøven starter derefter kl. 8:30. Indgangen er fra skolegården, som man
kommer ind i fra Tejn Allé.
Du skal til optagelsesprøve, hvis du er anset for at være ikke-uddannelsesparat. Formålet med
optagelsesprøven er at afprøve dine faglige forudsætninger og vurdere din studiekompetence.
Du prøves både skriftligt og mundtligt i dansk, engelsk og matematik og mundtlig fysik/kemi. Det er tilladt at
bruge ordbøger og lommeregner, som du selv medbringer.
Ved prøvens start får du udleveret to korte tekster på dansk og engelsk. Teksterne er 1-2 sider lange. Du får
også udleveret nogle spørgsmål i matematik.
Derefter har du en time til at læse teksterne og besvare spørgsmål om teksterne skriftligt på dansk og på
engelsk. Du skal skrive ca. en halv side på dansk og på engelsk, og du skal også regne matematikopgaverne
skriftligt. Du fordeler selv tiden mellem de tre fag.
Efter den skriftlige del af prøven afleverer du din besvarelse og får udleveret en plan for den mundtlige del. Her
prøves du i en samtale om teksterne med en dansklærer og en engelsklærer, og du prøves mundtligt hos en
matematiklærer og en lærer i fysik/kemi. I matematik kan du få supplerende småopgaver, og i fysik/kemi får du
nogle spørgsmål om emner, du har arbejdet med i din undervisning.
Når prøven er slut, sender vi resultatet både til dig og til UU, som så reviderer din uddannelsesplan.
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