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Eksamensregler/vejledning
For at sikre at alle får en god eksamen, og for at afvikle eksamen så godt og retfærdigt
som muligt, gælder følgende regler.

1. Regler for eksamen generelt
Prøveplan på Lectio
Hjælpemidler
Brug af computer
Generelle regler – Bekendtgørelser

2. Mundtlig eksamen
Ved 24 timers forberedelse

3. Udeblivelse og snyd
Sygdom

1. Regler for eksamen generelt:
Her følger en række vigtige informationer, du skal huske i forbindelse med eksamen.
Det allervigtigste er at du møder velforberedt, i god tid og medbringer alle de
hjælpemidler du for brug for.

Konsekvensen ved snyd er bortvisning eller karakteren -3
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 (E- og i-bøger må som de eneste
hjælpemidler tilgås på internettet)
Ikke følger vagternes anvisninger

Du er ansvarlig for at:
•
•
•

Have de rette hjælpemidler med til prøven – du kan ikke låne af skolen!
Have downloadet egne noter
Din computer, USB–stik eller andet elektronik virker

Du skal være opmærksom på at der bliver ført log som efterfølgende vil blive
kontrolleret og at skolen forbeholder sig retten til at kontrollere din computer.

1a. Prøveplan på Lectio
Din personlige eksamensplan med eksaminer, som du skal deltage i, vil fremgå på
Lectio. Vi forbeholder os ret til at ændre i planen indtil 5 dage før en eksamination. Du
er selv ansvarlig for at holde dig opdateret om prøveplanen og evt. ændringer. Ved
ændringer med mindre end 5 dages varsel, vil vi kontakte dig direkte.
Udeblivelse fra en prøve kan medføre, at du mister retten til at gå til eksamen.
Prøveplanen skal tilgås via https://www.lectio.dk/lectio/32/. Vi fraråder, at du bruger
diverse Lectio-apps, da vi ikke kan sikre, at informationer i disse er korrekte.

1b. Hjælpemidler
Det er udelukkende den enkelte elevs ansvar at vide, om der er begrænsninger i hvilke
hjælpemidler, der må bruges under en prøve og i øvrigt selv at medbringe alt
(opslagsværker, formelsamlinger, ordbøger, høretelefoner, blyanter, viskelæder,
linealer, passer, vinkelmåler, lommeregner mm.).
Det er dit EGET ANSVAR, at du har de rigtige hjælpemidler. For alle eksaminer /
prøver gælder, at det er forbudt at benytte enhver form for kommunikation med
omverdenen (mobil tlf. eller internet).
Hvis du er tvivl om, hvordan reglerne er i de enkelte fag, skal du spørge din faglærer
eller selv finde reglerne her (https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-oglaereplaner/laereplaner-2017/).

1c. Brug af computer:
Du skal selv medbringe computer til eksamen.
Medbring selv en stikdåse/forlængerledning, hvis du har behov for mere end et stik.
Du vil ikke kunne få hjælp til software- eller hardwarefejl under eksamen. Skulle der
opstå problemer, der gør, at du ikke kan bruge din computer, fortsætter du din
besvarelse uden brug af computer. Husk USB stik til backup.
Generelle regler – Bekendtgørelser
De overordnede regler for eksamen og karaktergivning kan ses på følgende link.
Eksamensbekendtgørelsen her
Karakterbekendtgørelse her

2. Mundtlig eksamen:
Din eksamensplan står i Lectio 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 på din KG mail.
Du skal møde i god tid, dvs. mindst 20 min. før din eksamen begynder. 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/eksaminator kalder på dig. Din mobiltelefon skal afleveres til
eksamensvagten inden du går ind til forberedelse/eksamen.
Hvis der er noget ved din eksamensplan du er i tvivl om eller noget du synes ser
underligt ud så henvend dig på kontoret.
Der er ingen mulighed for at bytte tider til eksamen.

2a. Ved 24 timers forberedelse
Du skal huske at ved 24 timers forberedelse, trækkes spørgsmålene i loungen kl. 8:00
eller klokken 12. Der er tale om minimum 24 timers forberedelse, så hvis du fx. skal til
eksamen kl. 11:00 skal du også spørgsmålet dagen før kl. 8:00. Hvis du skal til eksamen
kl. 12:00 eller senere, skal du trække spørgsmål kl. 12.

3. Udeblivelse og snyd:
Den eneste gyldige grund til udeblivelse din eksamen er dokumenteret sygdom.
•
•

Udokumenteret udeblivelse fra en eksamen vil resultere i udmeldelse fra skolen.
Snyd ved eksamen medfører bortvisning fra eksamen eller karakteren -3.

3a. Sygdom:
Underret skolen med det samme. Ring på 3646 3350. Skolens kontor/telefon har
åbent alle hverdage fra kl. 07.30 – 15.00.
Ved sygdom i eksamensperioden skal du straks ringe til skolens kontor (tlf.: 36 46 33
50) og give besked om, hvor længe du er syg, og hvilke prøver du ikke kan deltage i;
samtidig skal du gå til lægen og få en lægeerklæring, som dækker hele
sygdomsperioden. Lægeerklæringen skal afleveres på kontoret. Du skal selv betale
erklæringen.
Hvis du bliver syg, efter eksamen er påbegyndt, skal eksamen gennemføres, så der
forelægger et bedømmelsesgrundlag enten i form af et skriftligt produkt eller en
mundtlig fremlæggelse. Ved akut opstået sygdom under eksaminationen, skal du
kontakte eksamensvagten/gangvagten, som derefter vil kontakte ledelsen, som afgør,
hvad der skal ske i den konkrete situation. Hvis eksaminationen afbrydes pga. sygdom,
skal sygdommen efterfølgende dokumenteres af en lægeerklæring. Afbrydelse af
eksaminationen uden at følge den ovenfor skrevne procedure opfattes som et brud på
skolens ordensregler og vil medføre sanktioner i forhold til fremtidige eksamener

Held og lykke med eksamen!
Hvis du har spørgsmål, henvend dig på kontoret.
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