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Mødepligt: 
Der er mødepligt til alle prøver. 
 

Ved sygdom:	
Hvis du på grund af sygdom er forhindret i at møde til prøve, skal du straks kontakte 
skolen på tlf.: 74 62 23 11. Du vil blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, som du selv 
skal betale for.  

Hvis du bliver syg i løbet af en prøve, bliver det betragtet som et prøveforsøg, og du får 
ikke lov til at gå til sygeprøve. 
 

Inden prøverne: 
Du skal sikre dig, at vi har de korrekte oplysninger om dig på skolen. Hvis du har skiftet 
adresse, efter du søgte om optagelse, skal vi kende din nye adresse og dit 
telefonnummer. 

Sted: 
Musik: Disse prøver foregår forskellige steder på selve skolen, jf. Lectio. 

De øvrige skriftlige prøver foregår som hovedregel i G2 eller G1. 
 

Mødetid:  

Der er mødetid ved alle skriftlige prøver kl. 8.30, undtagen musik der 
møder kl. 7.35. 
 
Mobiltelefon m.v.: 
Din mobiltelefon/smartphone/smartwatch skal slukkes og afleveres til vagterne, inden 
prøven begynder. Skolen kan ikke gøres ansvarlig for evt. tyveri/skader. Det sikreste er 
derfor at lade mobiltelefonen blive hjemme. 
 

Overtøj: 
Overtøj skal altid hænges i garderoben. Det er tilladt at medbringe en ekstra sweater i 
eksamenslokalet. 
 

Brug af computer og printer ved skriftlige prøver: 
Du skal selv medbringe egen computer, oplader, USB-stik og evt. head-set. Din opgave 
skal afleveres digitalt, men hvis du gerne vil medbringe en printer, er det naturligvis tilladt. 
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HUSK: 

 Du har selv ansvar for at sikre, at din computer virker. 
 Husk at gemme løbende både på computer og et usb-stik, som du selv skal 

medbringe. (Hvis din computer går i stykker, risikerer du at hele opgaven 
forsvinder).  

 TI-Nspire: Her skal du være særligt opmærksom på at gemme løbende på et USB-
stik. 

 Du skal slå Bluetooth og lignende fra. 
 Du må gerne høre musik under prøverne, der er downloadet i forvejen, dog ikke 

under delprøve 1. Du må altså ikke online streame musik- ej heller film. 

Sidehoved: 
Alle prøver skrevet på computer, skal være forsynet med et sidehoved med oplysning om: 

 Navn 
 Hold (fx 3a DA) 
 Side x/y 
 (Kun ved HF/Dansk: Opgavenummer) 

Prøvernes varighed: 
Prøvernes varighed fremgår i Lectio. 
 

Når en delprøve uden hjælpemidler slutter: 
Ved nogle prøver er der en delprøve uden hjælpemidler. Her samles opgaverne ind af 
vagterne, og det er først tilladt at tage hjælpemidler frem, når vi har tjekket, at alle har 
afleveret, og eksamensansvarlig har givet en samlet besked over højtaleren. Der gælder 
dog særlige regler for Fransk A og Spansk A prøverne. 
 

Digital aflevering: 
Vær opmærksom på, at din opgave kun skal afleveres digitalt. I nogle fag skal der evt. 
afleveres et bilag i papir, men i så fald vil du få en særlig instruks. 

OBS: Du må kun aflevere sammen med en vagt! 

 
Filformat: 
Når prøven er slut, skal din besvarelse være gemt i pdf-format, og du skal uploade den til 
Lectio/Netprøver. Du skal aflevere i god tid, da du ikke får mere tid, når prøven er slut.  

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar, at censor kan åbne filen. Derfor skal du aflevere 
i pdf-format, fordi det filformat kan åbnes, uanset hvilket program man benytter på sin 
computer. 
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Aflevering og kvittering for aflevering: 
Du skal aflevere digitalt via et særligt link på din forside i Lectio/Netprøver. Vær 
opmærksom på, om du efterfølgende har fået en kvittering, som du så skal gemme på din 
computer (print screen).  
 

Hvis du vil skrive i hånden: 
Hvis du til eksamen ønsker at skrive i hånden, skal du senest 1 uge før prøven kontakte 
kontoret (Britta eller Torben) for at indgå en særlig aftale og få særlige instrukser.  
 

Efter prøven: 
Det er din opgave at rydde op efter dig selv, så bordet er klart til efterfølgende prøver. 

Går du før tid, må du ikke tage den udleverede eksamensopgave med. 

Ingen må gå på toilet eller forlade lokalet de sidste 15 minutter før en prøve er slut. Dette 
gælder også de hold, der har senere afleveringstidspunkt. 

Hvis du har en printer med, må den efterlades i lokalet i prøveperioden. Du skal vedlægge 
dit navn. Det er din egen forsikring, som skal dække i tilfælde af tyveri. 
 

Tag hensyn: 
Når prøven er slut og afleveret, må du tage dine ting med hjem, hvis det kan gøres lydløst. 
Du må ikke snakke før du er helt ude af hallen af hensyn til de elever, der stadig sidder til 
prøve. 
 

Rygning: 
Rygning er ikke tilladt under prøverne. OBS: Man skal sidde på sin plads kl. 8.30. 
 

I-bøger, E-bøger og noter på nettet: 
Man må kun benytte internettet til at få adgang til egne læremidler (fx I-bøger) og egne 
materialer/noter, som er benyttet i undervisningen. Det er ikke tilladt at kommunikere via 
internettet eller at søge informationer i øvrigt. 
OBS.: Der er andre regler for klasser med digitale prøver. Læs afsnit om disse regler 
nedenfor. 

Hvis du tilgår materialer fra internettet ad anden vej, vil det blive betragtet som et forsøg 
på at snyde. Al datatrafik vil blive logget i forbindelse med de skriftlige prøver. 
 

Samfundsfag: 
Prøven begynder med 1 times forberedelse individuelt eller i grupper efterfulgt af 5 timers 
individuel skriftlig prøve.  

En oversigt over hold og forberedelseslokaler ligger som et dokument i Lectio (Se skema 
på dagen for prøvens afholdelse). 

I ledsages af en tilsynsførende til forberedelseslokalerne umiddelbart før prøven starter, og 
I ledsages tilbage til eksamenslokalet igen kl. 9.58. I forberedelsestiden skal du blive 
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siddende på den anviste plads, og du må ikke kommunikere med andre end dem, du er i 
gruppe med. 
 

Musik A: 
Husk at medbringe ur selv – der er ingen ure i lokalerne, og du skal slukke og aflevere din 
telefon til vagterne. 

Du skal møde kl. 7.35 i det lokale, der er oplyst i Lectio. 

I lokalet er der et tangentinstrument, nodepapir og omslag. I skal straks kontrollere, at 
jeres udstyr virker. 

Vagterne giver jer opgaven, og efterfølgende går de rundt for at sikre, at I kan åbne og 
afspille dokumenter og lydfiler. 

Hvis du får brug for hjælp, må du kontakte den vagt, der sidder uden for lokalet. Du må 
ikke forlade rummet uden at blive ledsaget af en vagt. 

Under den første delprøve skal alle jeres materialer og hjælpemidler til anden delprøve 
ligge i en taske på gangen. Computeren må under første delprøve kun bruges til at 
afspille lydfilerne fra. Du må således ikke have åbnet browser eller dokumenter. 
Vagterne vil tjekke, at du ikke anvender hjælpemidler i løbet af den 1. time.  

Du må ikke tage hjælpemidler frem, før delprøve 1 er afleveret, og der er gået en time. 
Hvis du afleverer din delprøve før tiden, må du således stadig ikke anvende hjælpemidler 
før efter en time. 
 

TI-Nspire til skriftlige prøver: 
Husk at gemme din fil ofte. Gem den to steder - både på din computer og et USB-stik. 

Øv dig på forhånd i digital aflevering fra TI-Nspire med den samme computer, som du vil 
medbringe til prøven. Sørg for at udskrive i et format, som er let at læse (dvs. ikke for 
småt). 
Undgå så vidt mulig scrollbars, og undgå især at dele af din besvarelse udskrives "bag" 
scrollbars. 
Hvis du oplever meningsforstyrrende, grafiske fejl i TI-Nspire, så kontakt TI-Nspires 
support i god tid før prøven og få problemet løst. Tlf. 38 18 19 56 mandag til torsdag 
09.00-18.00 og fredag 09.00-16.30 eller på e-mail ti-cares@ti.com. 
Lad være med at installere opdateringer af dit styresystem, JAVA eller TI-Nspire 
umiddelbart før prøven, så du er sikker på, at TI-Nspire virker, som det plejer ved prøven. 
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Digitale prøver i Dansk A (3ab, 3e, 3f, 3u, 3x, 2p, 2q, 2r), Engelsk B (2p), 
Fransk A (3gFR), Matematik A (3t, 3u, 3x) og Spansk A (3ab SP, 3gSP): 
	
I forbindelse med de digitale prøver er det vigtigt at medbringe head-set i tilfælde af, at der 
indgår lydklip eller lignende i opgaven.  

Til de digitale prøver har I adgang til at søge information – det er altså tilladt at benytte 
Google, Infomedia og lignende. Ved Fransk A, Spansk A og Matematik A gælder denne 
regel dog kun for delprøve 2. 

Kommunikation er heller ikke tilladt ved digitale prøver. 
 

Netprøver og UNI-login: 

UNI-login eller Nem-id er adgangskode til Netprøver.dk. Tjek at jeres UNI-login virker 
nogle dage før prøven afvikles. 

Nedenstående fag afleveres via netprøver.dk til sommereksamen: 

Biologi A 

Dansk A 

Engelsk B-HF (digital) 

Fysik A 

Samfundsfag A 

Tysk A 

 

 

	
 


