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Nyhedsbrev fra Hf i Nørre Nissum 

Den første forårsmåned er i gang, og det er blevet tid til en ny-
hedshilsen fra Hf i Nørre Nissum. Vi kom godt fra start i 2018. De 
første uger var præget af et trofast skema uden de store afbrydel-
ser – sådanne perioder er vigtige i en skolehverdag, der nemlig 
også byder på det modsatte.  
Inden vinterferien afleverede alle afgangselever SSO (større skift-
lig opgave) i netprøver.dk. Lige på sekundet 13.59 (deadline kl. 
14) tikkede den sidste opgave ind – en imponerende timing! Lige 
inden påske modtager alle en eksamenskarakter for opgaven, 
som bliver en del af det samlede eksamensresultat. 
 
Umiddelbart efter vinterferien i uge 8 var alle 1.hf’ere i deres 2. 
projekt- og praktikforløb. Denne gang tog projektet udgangspunkt 
i naturfag, og der blev arbejdet med undersøgelser af madvaner 
og indtag af sukkerholdige drikke. Hf’erne lavede undersøgelses-
designs og foretog målinger i overbygningen på de omkringlig-
gende skoler, behandlede data og endelig holdt eleverne oplæg 
for hinanden omkring forløbet. På den ene af de i alt 3 projekt- og 
praktikdage var alle på besøg på en videregående uddannelse. 
Eleverne valgte selv, om de ville besøge en af VIA’s uddannelser, 
Erhvervsakademiet eller Politiet – valget stod blandt 11 forskellige 
uddannelser. I de kommende forløb kommer fagpakkefagene i 
spil, og der bliver også mulighed for selv at vælge et praktiksted 
på en videregående uddannelse eller i et erhverv.  
I samme uge sendte vi alle afgangsklasser på uddannelsesmesse 
KarriereTanken i Holstebro. Her mødte de rigtigt mange og meget 
forskellige uddannelser, og det var muligt at udvælge uddannelser 
i to oplægsrunder, som man var særligt interesseret i at høre 
mere om.  
 
Vi anser det som meget væsentligt, at vi skaber plads til, at tan-
kerne omkring ”hvad vil jeg gerne efter hf” kan hjælpes på vej, og 
at vi ikke overlader det til eleverne, som noget de selv må tumle 
med. Det er sundt og godt at blive udfordret på sine valg, hvis 
man har bestemt sig, og det er vigtigt at undersøge nogle af de 
mange muligheder – lidt mere i detaljen – hvis man er i tvivl.  
Alle elever har nu modtaget semesterevaluering i deres studiebog 
i ludus. På 1. hf gennemfører vi samtaler i alle fag med samtlige 
elever sammen med smileys i studiebogen. Elever fra afgangs-
klasserne indkaldes ved behov af deres klasseleder. Det er vig-
tigt, at vi særligt i evalueringsugerne får talt om forventninger – 
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både elevens og underviserens. Studiebogen er sammen med 
elevens fraværsregistrering tilgængelig i ludus. 
 
I uge 10 (torsdag d. 8. marts) er der terminsprøve i matematik på 
både C- og B-niveau. Det er vigtigt, at alle møder præcist og vel-
forberedte, da vi gerne vil give mulighed for en autentisk eksa-
menstræning inden sommereksamen. Alle skal oploade deres op-
gave i netprøver.dk, hvilket betyder at det tidskrævende ved ud-
printning, og de til tider tumultagtige køer ved printerne nu hører 
fortiden til. Afgangsklasserne og alle i 1.q og 1.p vil skulle aflevere 
digitalt til sommereksamen. Man må selvfølgelig stadig gerne lave 
et print, hvis det hjælper retteprocessen at gennemlæse på papir. 
 
Mandag, tirsdag og onsdag i uge 16 er der intern flerfaglig eksa-
men i naturfag for alle 1.hf-klasser. De går til eksamen i både bio-
logi, geografi og kemi. Der er ingen almindelig undervisning de tre 
dage. De elever der skal til eksamen mandag forbereder sig i 
weekenden, men får mulighed for at skubbe weekenden til tirsdag 
og onsdag. Til sommer udtrækkes ét af de tre naturfag, som skal 
afsluttes ved ekstern censur. Der arbejdes i grupper med forbere-
delsen af eksamen, men afsluttes individuelt til eksamen. 
 
Datoerne for prøverne vil være klar medio april. Vi ved, det er rart 
at vide af hensyn til den private planlægning. Den færdige plan 
med påsætning af fag kommer senere, da nogle fag udtrækkes af 
ministeriet og først må offentliggøres tæt på eksamen. Vi vil gerne 
opfordre til, at der i eksamensperioden er forståelse for og gives 
tid til gode fordybelsesmuligheder.  
 
Vi er meget opmærksomme på, at alle klasser får alle de timer, 
der ifølge bekendtgørelsen skal læses i fagene. Derfor vil I måske 
opleve, at der lægges ekstra timer ind i skemaet undervejs i se-
mestret. Nogle gange laver vi et særligt skema for eksamensfa-
gene i forlængelse af semestret som intensiv repetition. Normop-
fyldelserne ser pt. meget fine ud. 
 
Fredag d. 16. marts kl. 18.30 er vi alle inviteret til RØD, GUL og 
GRØN-FEST af elevrådet HFR. Vi glæder os til en festlig og hyg-
gelig aften, hvor vi begynder med fællesspisning for alle. På fest-
aftener er vi altid tilstede, og der er klasseledere på lukkevagt, så 
vi sikrer trygge og ansvarsfulde rammer omkring festen. Vi lukker 
kl. 24. 
 
At foråret nærmer sig opleves for tiden mest ved tiltagende fugle-
kvidder og ved et blik i kalenderen, men vi ved det også fordi stu-
diekredsene er i gang. Vi inviterer til frivillig undervisning i teater, 
musik og billedkunst. Alle elever er velkomne, det samme gælder 
for studerende på læreruddannelsen. 
 
I den forbindelse vil vi gerne invitere alle hf’ernes familier og pårø-
rende til FORÅRS SING A LONG torsdag d. 9. maj kl. 15.45 i fest-
salen. Sæt meget gerne kryds i kalenderen nu – mere information 
følger. Her vil noget af det, der arbejdes med i studiekredsene 
kunne opleves sammen med invitationen om at være med til at 
synge foråret og sommeren ind. 
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Dimissionen bliver fredag d. 29. juni kl. 13. Inden da er der spring-
vandsdans, tale ved borgmesteren, servering og musik på Torvet i 
Lemvig. Vi glæder os allerede, og vi glæder os også til at byde 
alle indenfor på skolens område, når studenterne springer ud. I er 
meget velkomne, og vi har plads, så I kan invitere bredt og med-
bringe diverse til en festlig stund i forbindelse med den sidste ek-
samen. 
 
Vi opdaterer løbende hjemmesiden (hf.via.dk), så der finder I må-
ske oplysninger, som I søger – eksempelvis skolens ferieplan. 
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