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1. Ved prøvens begyndelse:
Du skal møde senest 30 minutter før starttidspunktet for den skriftlige prøve. Du vil blive
krydset af, inden du går ind i prøvelokalet. Dørene lukkes og låses 15 min. inden prøvens
start. Du skal altså have handlet færdig i kantinen, røget og tisset af, så du sidder klar ved dit
bord til at modtage informationer om prøven. Hvis du kommer for sent, SKAL du henvende
dig på kontoret.
På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit
omslag.
Din telefon skal sættes på lydløs og afleveres i kuverten som ligger på dit bord, den kan hentes
på kontoret efter endt prøvetid. Din jakke og taske lægges væk.
De fleste prøver afvikles i salen, men de kan også foregå i andre lokaler. Hold derfor øje med
Ludus.
Hvis du kommer for sent må du ikke gå ind i prøvelokalet. Du skal henvende dig på kontoret,
hvor du vil få at vide, om du kan få lov at gå til prøve i den resterende tid. Det er rektor, der
træffer denne beslutning.
Hvis du bliver syg på prøvedagen skal du med det samme ringe til skolens kontor og melde
dig syg. Ring på 36463350.

1

Københavns åbne Gymnasium

eksamensvejledning

Du skal samme dag tage kontakt til din læge og aflevere en lægeerklæring på skolen, inden du
kan få lov til at gå til din næste eksamen. Vær opmærksom på, at den koster penge, og du skal
selv betale den.
Se også afsnit længere nede i dokumentet. Sygeeksamen vil så vidt muligt ligge inden
sommerferien/translokationen.

2. Under prøven:
Når du har modtaget dit opgavehæfte, skal du oprette et sidehoved i dit dokument
 med skolens navn
 dit fulde navn
 holdbetegnelse
 fag
 sidenummer samt angivelse af det samlede antal akt, du afleverer (fx ark nr. 1 ud af 10
ark)
Nederst i dokumentet findes en skabelon, som du kan kopierer
Hvis du skriver i hånden, udfyldes det fortrykte ark, du får udleveret af eksamensvagterne.
Opgaven skal skrives i Word eller et lignende skriveprogram. Du må ikke skrive i programmer
som gemmer opgaven i skyen eller andre steder på nettet. Husk derfor et USB stik til at
gemme opgaven på undervejs.
Du får ikke rygepauser under prøven
Du må under ingen omstændigheder forlade din plads uden følgeskab af en vagt. Du
skal række hånden op og vente på, at en af vagterne henvender sig til dig.
Der skal være ro under prøven
Du må udelukkende benytte internettet til at tilgå materiale brugt i undervisningen,
der er tilladt som hjælpemiddel, HUSK at du skal henvise til de sider hvor du henter
materiale.
Derudover må du hente personlige noter, ordbøger samt aflevere din færdige opgave
Der bliver ført log som efterfølgende vil blive kontrolleret.

3. Aflevering af din besvarelse:
Følgende fag afleveres i Ludus i PDF format:
Engelsk, 2. delprøve
Er opgaven afleveret i Ludus, skal vagten for at godkende afleveringen se at, den er uploadet.
Følgende fag skal afleveres i Netprøver.dk i PDF format:
Dansk
Samfundsfag
Tysk
Fransk
Biologi
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Følgende fag skal printes via en PDF fil:
Matematik
Kemi
Bioteknologi
Musik
Hvis du afleverer i papirformat, SKAL alle de ark, du afleverer være nummererede. Du skal på
alle ark skrive, hvor mange ark du i alt afleverer. Alle ark skal lægges i det udleverede omslag,
og forsiden skal underskrives.
I engelsk, matematik og musik skal du besvare en delprøve uden hjælpemidler. Denne skal
besvares i din første del af prøvetiden og indsamles af vagterne.
Først når vagterne har indsamlet alle delprøver og giver grønt lys, må du bruge hjælpemidler
(herunder computer). Du kan begynde på anden delprøve uden brug af hjælpemidler når som
helst inden for denne periode.
Du kan aflevere når som helst i løbet af prøvetiden til en af eksamensvagterne, men du må
ikke forlade eksamenslokalet uden at være i kontakt med en vagt.
Hvis du ønsker at gå før prøvetiden er slut, må du udelukkende medbringe din taske og jakke.
Alt hvad du har haft fremme på bordet (herunder computer) under eksamen skal blive i
lokalet. Du kan hente din mobiltelefon på kontoret.
I de sidste 15 minutter af prøvetiden må ingen forlade lokalet. Det er for at sørge for ro til alle
i de sidste minutter. Først når alle besvarelser er indsamlet og en vagt siger OK må du forlade
lokalet. Man må på beregne, at vagterne kan have brug for ekstra tid til at sikre sig at alle
eksamensopgaver er modtaget. Sluttidspunktet for eksamen kan derfor blive overskredet
inden man får lov til at gå.
Opgaven skal være uploadet inden prøvetiden udløber. Ved aflevering i papirformat skal
opgaven ligger klar til indsamling af vagten i det prøvetiden udløber.

4. Regler for eksamen generelt:
Det betragtes som snyd hvis du
 Medbringer hjælpemidler, der ikke er tilladte (spørg din lærer)
 Forsøger at kontakte andre eksaminander under prøven
 Forsøger at kommunikere med andre elektronisk
 Benytter internettet til andet end det tilladte
 Fjerner computer eller opgavehæfte før prøvetiden er slut
du er ansvarlig for at
 Have de rette hjælpemidler med til prøven – du kan ikke låne af skolen!
 At din lommeregner, computer, USB–stik virker
 At den fil, der afleveres er i PDF format
 At den fil, der afleveres er den korrekte opgave
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5. Brug af computer:
Du skal selv medbringe computer til eksaminer. Du må dog ikke bruge computer ved
delprøver, der skal besvares uden hjælpemidler.
I prøvelokalet er opstillet printere, men du må gerne medbringe din egen. I så fald er du
ansvarlig for, at denne virker.
Der vil i lokalet være ét el-stik til hver elev. Medbring selv en forlængerledning, hvis du har
behov for mere end et stik.
Du vil ikke kunne få hjælp til software- eller hardwarefejl under prøven. Skulle der opstå
problemer, der gør, at du ikke kan bruge din computer, fortsætter du din besvarelse med at
skrive i hånden. Husk USB stik til backup.

6. Brug af ordbøger:
Der vil under sommereksaminerne blive åbnet for de ordbøger, der til dagligt ligger på
skolens hjemmeside i en tidsbegrænset periode.
Det vil sige, at du skal hente ordbøgerne til din computer og aktivere disse inden eksamen.
Gå til http://www.itcfyn.dk/gyldendal/
Bemærk, at der er forskellige udgaver til Windows pc og Apple Mac.
Når ordbøgerne er hentet og installeret, skal hver ordbog registreres med følgende
brugeroplysninger:
Brugernavn: itc@eksamen.dk
Kodeord: download
Ordbøgerne kan nu benyttes i perioden frem til og med den 30. juni 2017.

7. Udeblivelse og snyd:
Den eneste gyldige grund til udeblivelse fra skriftlige og mundtlige eksaminer er
dokumenteret sygdom.
Udokumenteret udeblivelse fra en eksamen vil resultere i udmeldelse fra skolen.
Ved udeblivelse fra årsprøver kan du ikke rykke op i næste klasse
Snyd ved eksamen medfører bortvisning fra skolen.

8. Sygdom:
Underret skolen med det samme. Ring på 36463350
Hvis ikke vi har hørt fra dig inden kl. 15 på prøvedagen, betragtes du som udeblevet
Vi sender dig en blanket, som din læge skal skrive under på. Du skal samme dag kontakte din
læge. Du skal selv betale for lægeerklæringen. Lægeerklæringen skal være afleveret på
skolens kontor, før du kan få lov at gå op til din næste eksamen.
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Du skal være opmærksom på at skolen ikke dimitterer elever som mangler en eksamen.
Heller ikke hvis det skyldes sygdom. Du kan derfor risikere ikke at kunne deltage i
translokationen hvis ikke det er muligt at tage sygeeksamen inden translokationen.

9. Skabelon til sidehoved:
32 KØBENHAVNS ÅBNE GYMNASIUM
Prøve/Eksamen:

Fag/niveau:

Dato:

Elevens navn:

Klasse/hold:

Elevnr.:

Ark nr.:

Antal ark i alt ekskl. omslag:

Skriv under på sidste side.

10. Mundtlig eksamen:
Din eksamensplan står i Ludus i dit skema. Her kan du se hvilke fag du skal op i og hvornår.
Din tid kan blive ændret, hvis der er elever der melder fra, så du skal kontrollere din tid dagen
inden du skal op. Hvis vi ændrer senere end to dage før, sender vi også en besked til dig i
Ludus.
Du skal møde i god tid, hvis du kommer for sent, kan du risikere ikke at kunne komme op.
Du skal gå op på etagen, når du møder og melde din ankomst til eksamensvagten. Herefter
skal du vente på reposen indtil det er tid til din eksamen og eksamensvagten kalder på dig.
Din mobiltelefon skal afleveres til eksamensvagten inden du går ind til forberedelse/eksamen.
Du skal selv have de tilladte hjælpemidler med. Hvis du er i tvivl så spørg din lærer.
Du skal selv have computer med, hvis dine noter ligger der.
Husk at downloade ordbøger.
Ved sygdom, snyd og udeblivelse gælder præcis de samme regler som til skriftlig eksamen.
Læs punkt 7 og 8.
Hvis du ønsker at bytte tid, er det kun muligt hvis du selv har fundet en at bytte med. I skal
aflevere et på papir på kontoret med: dato, hold, den tid I har i planen. Papiret skal være
underskrevet af jer begge.
Hvis der er noget ved din eksamensplan du er i tvivl om eller noget du synes ser underligt ud
så henvend dig på kontoret.
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