Sommereksamen 2020

Kære censor.
Vi ser frem til at modtage dig på Stenhus Gymnasium ved denne sommers eksamener.
Hvis du skal være censor ved SRP-eksamen, skal du være opmærksom på, at vi har bedt
eksaminator fra Stenhus om i god tid inden eksamen at tage kontakt til dig, så I dels kan få drøftet,
hvad I vil spørge om, dels kan sikre jer at begge fag kommer til at indgå i den mundtlige prøve. Vi
beder om, at du allerede nu tjekker, at dine kontaktoplysninger i Netprøver er opdaterede.
På Stenhus har vi tilrettelagt undervisningen frem mod SRP-skrivningen, så eleverne er bedt om at
medtage et metodeafsnit i opgaven.
Skal du være censor på hf, kan du se undervisningsbeskrivelser på Lectio via: www.stenhusgym.dk. I menuen vælger du punktet undervisningsbeskrivelser og herefter hold. Så fremkommer
en liste over hold, herunder det, som du skal være censor på.
Af vedlagte eksamensplan fremgår det, hvilke dage, tidspunkter, fag, hold samt elevtal din
forpligtelse drejer sig om.
Når du ankommer på skolen, skal du pga. COVID-19 vaske hænder, inden du henvender dig i
skranken på skolens kontor. Her vil en sekretær udlevere karakterlister og hjælpe dig med at finde
eksaminator i vores Personalerum. Vi forventer, at du i løbet af dagen regelmæssigt vasker hænder
og til alle tider bestræber dig på at holde en afstand på to meter til såvel elever som medarbejdere
på skolen. De har tilsvarende fået besked på at overholde sundhedsmyndighedernes anvisninger,
og vi har sikret os, at skolen er indrettet i overensstemmelse med alle de forskrifter, som
gymnasierne har fået. I løbet af dagen vil der blive gjort rent og luftet ud i alle eksamenslokaler om
formiddagen, i forbindelse med frokosten og om eftermiddagen, og der vil være sprit til rådighed i
alle lokaler. Hvis du har spørgsmål vedrørende skolens håndtering af COVID-19 og din egen
sikkerhed i forbindelse med censoratet, er du meget velkommen til at kontakte vicerektor Peter
Fink på fi@stenhus-gym.dk. Det gælder også, hvis du har brug for, at vi tager særlige hensyn til
dig.

Eksamen begynder sædvanligvis kl. 8.15, og der vil stå en bakke klar til dig i Personalerummet. På
bakken finder du både kaffe/the, morgenmad og et stykke brød til formiddagskaffen. Frokosten
serveres de fleste dage enten udendørs eller i to forskellige lokaler for at sikre, at vi kan overholde
afstandskravene.
Kommer du med tog, kan du komme videre til skolen med bus 502,520 eller 587. Busserne afgår
fra busholdepladsen ved Holbæk Station. Skolens adresse er Stenhusvej 20, 4300 Holbæk.

Med venlig hilsen

Per Farbøl
Rektor

