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Eksamensinformation sommereksamen 2022 

Denne folder indeholder en række vigtige informationer, som du skal læse 

inden eksamen. 

Overordnet om eksamen 

Din eksamensplan fremgår i Lectio. Du skal tjekke Lectio og din KG-mail 

dagligt da der kan forekomme ændringer. Brug IKKE Lectio+ appen, men 

tjek via en computer. 

Hvis der er noget ved din eksamensplan du er i tvivl om eller noget du 

synes ser underligt ud så henvend dig på kontoret. 

Sygdom 

Hvis du bliver syg til eksamen, skal du ringe til kontoret 36 46 33 50 og din 

læge så du kan få en lægeerklæring samme dag. Hvis du ikke sygemelder 

dig og får en lægeerklæring, kan du risikere ikke at blive rykket op i næste 

klasse eller ikke at blive student. 

Den/de eksaminer, du har været syg til, vil blive lagt inden sommerferien, 

hvis det kan lade sig gøre.  

 

Klager 

Hvis du ønsker at klage over en årskarakter eller en eksamenskarakter, så er 

fristen 14 dage fra den dag, hvor karakteren er meddelt. Klagen skal være 

skriftlig og begrundet og skal afleveres til rektor. Er du i tvivl, så spørg 

gerne på kontoret eller læs mere i eksamensbekendtgørelsen (kap. 10) her: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343 

 

Hvad tæller med i gennemsnittet 

Man består, hvis ens vægtede gennemsnit (inklusive årskarakterer) er 2,0 

eller derover, og man har aflagt det antal prøver man skal. Man kan altså 

godt få under 02 i et eller flere fag men få et samlet gennemsnit over 2,0. 

 

Konsekvens ved snyd 

Hvis du snyder, tildeles du karakteren -3 for din eksamen.  

 

  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343


Skriftlig eksamen 

Alle opgaver både udleveres og afleveres i Netprøver.  

I fag hvor der er en delprøve uden hjælpemidler udleveres og afleveres 

denne i papirform. 

 

De eneste online hjælpemidler som må anvendes til skriftlig eksamen, er 

materialer, som direkte fremgår af dit holds undervisningsbeskrivelse og 

som ikke kan downloades (fx i-bøger og ordbøger). 

 

Kommunikation med andre end vagterne er ikke tilladt under nogen form. 

Det betragtes som forsøg på snyd og kan medføre bortvisning.  

 

Vigtigt - Dit ansvar 

• At du kan benytte Netprøver Log på https://www.netproever.dk/ 

med dit Uni-login - vælg ’Test mit udstyr’ 

• At downloade alle noter, gamle opgaver mv. til din computer inden 

prøven starter 

• At møde 8.30. Dørene lukkes 8.45 præcis 

• At du IKKE må skrive i google docs 

• At du kan skrive i Word, Excel eller Maple 

• At din telefon er slukket under hele prøven  

• At sikre dig du kan aflevere i PDF-format, da det er eneste format 

Netprøver godtager 

• At medbringe de hjælpemidler du har brug for som fx høretelefoner, 

og lineal 

• At du har deaktiveret notifikationer fra messenger, instagram og 

lignende på din computer 

• At din computer fungerer og er opdateret 

 

Du må gerne lytte til musik, hvis det ikke genere andre eksaminander i 

lokalet, men du skal være opmærksom på at det skal være fra din computer. 

Din telefon SKAL være slukket under hele prøven. 

 

  

https://www.netproever.dk/


Mundtlig eksamen 

Tjek altid dit skema dagen inden eksamen. Der kan ske ændringer. 

Brug IKKE Lectio+ appen, men tjek fra en computer.  

Hvis vi laver ændringer senere end to dage før sender vi også en besked til 

dig på KG mail. 

 

Hvis du skal til eksamen med 24 timers forberedelse skal du trække 

spørgsmål i Loungen kl.8.00 eller kl.12.00. Det vil fremgå af dit Lectio 

skema.  

 

Kom altid i god tid, mindst 30 min. før. Lærer og censor venter ikke på dig, 

så hvis du kommer for sent, kan du risikere at miste eksamensretten. 

 

Du skal gå op på etagen 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. 

Translokation 

Vi dimitterer kun elever, som har færdiggjort deres eksamen. Det betyder, 

at du ikke kan deltage i translokationen, hvis du har en sygeeksamen der 

venter. 

Relevante links 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343 

Info om eksamen på KGs hjemmeside: 

https://kg.dk/eksamen/ 

Bekendtgørelse om karakterskala: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/262 
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