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Læs denne eksamensinstruktion grundigt.
Der er mange ting, du skal vide i forbindelse med eksamen. Hvad må du? Hvad skal du?
Hvad må du ikke? Og i år er der også COVID19 at tænke på. Det er dit eget ansvar, at du
ikke overtræder reglerne for eksamen. Denne instruktion besvarer de væsentligste
spørgsmål i den forbindelse.

Mødepligt:
Der er mødepligt til alle prøver.

Orienteringspligt:
Du har pligt til at orientere dig om prøveindhold og -regler i de enkelte fag. Det kan fx ske i
de hæfter vi uddeler, hvor der også er generelle oplysninger fra Bekendtgørelse om prøver
og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.

Inden prøverne:
Du skal sikre dig, at vi har de korrekte oplysninger om dig på skolen. Hvis du har skiftet
adresse og/eller telefonnummer, skal du huske at oplyse din nye adresse og dit
telefonnummer.

Tjek prøverne:
Prøveplan er offentliggjort senest 6. maj. Tjek at alt er med, så årskarakterer overføres
korrekt jf de særlige regler i Corona-/COVID19-tiden. Kontakt undertegnede hurtigst
muligt, hvis noget ser forkert ud.

Ved sygdom mv:
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 skal som udgangspunkt aflevere en lægeerklæring, som du
selv skal betale. Lægeerklæringen skal være udstedt samme dag som prøvedagen, ellers
vil du blive registreret som udeblevet fra eksamen.
Hvis du bliver testet positiv for COVID19, skal du sende en e-mail til
aabenraa@statsskole.dk med et skærmdump af dit testsvar, hvor der på samme side
fremgår: dit navn, cpr.nr, test-type, resultat og testdato.
Ifm med COVID19 kan prøven i visse tilfælde aflyses. Da vil afsluttende
standpunktskarakter blive prøvekarakter i faget.
Er du STX-elev og bliver syg ved SRP-eksamen, vil eksaminator og censor bedømme dit
skriftlige produkt og give din karakter. Eksamen bortfalder i den situation.

COVID19-test:
Det er et krav, at du ved prøvens begyndelse kan fremvise en negativ COVID19-test, der
max. er 72 timer gammel. Dette skal ske senest 30 min før prøvens start ved COVID19supervisorerne i aulaen, evt. D002. Skolen anbefaler, at du bliver testet senest dagen før
prøven, så der er ro omkring afviklingen.
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Mødetid:
Du skal være ved forberedelses- eller eksaminationslokale senest 20 min før prøven.

Mobiltelefon m.v.:
Din mobiltelefon/smartphone/smartwatch skal slukkes helt (dvs. sådan at der skal bruges
pinkode for at tænde den igen) og afleveres til lærer/eksaminator, inden prøven begynder.
Hvis du efterlader den i bilen, skal den også slukkes helt. Den må ikke efterlades i taske
eller jakkelomme. Det vil blive betragtet som forsøg på snyd.
Skolen kan ikke gøres ansvarlig for evt. tyveri/skader. Det sikreste er derfor at lade
mobiltelefonen blive hjemme.

Drikkevand og mundbind:
Vanddunk skal pga. Corona-risiko være fyldt hjemmefra. Der skal bæres mundbind, når
man ikke sidder på sin plads.

Brug af computer ved mundtlige prøver:
Du skal selv medbringe computer, oplader, evt USB-stik og head-set til alle prøver. Læg
mærke til at din PC ved nogle eksamener skal kunne håndtere USB-stik. Nogle
eksamensspørgsmål udleveres som USB-stik. Det kan kræve, at du sørger for at have
adapter til rådighed. Din faglærer kan oplyse nærmere om forholdene ved din prøve.
HUSK:
•
•
•
•
•

Du har selv ansvar for at sikre, at din computer virker.
Husk Headset med ledning.
Du skal slå Bluetooth og lignende fra. Head-set, der kræver Bluetooth, må derfor
ikke benyttes.
Du må gerne høre musik under prøverne, der er downloadet i forvejen. Du må altså
ikke online streame musik- ej heller film under prøverne.
Hvis du ikke bruger PC skal du pga Coronarisiko selv medbringe andet
skriveredskab.

Prøvernes varighed:
Prøvernes varighed fremgår i Lectio.

Prøvernes afvikling:
Det er uhensigtsmæssigt at forlade en prøve inden den der færdig. En prøve, der er
startet, fx med udlevering af trukket spørgsmål, ender med en karakter.
En mundtlig prøve er en samtale mellem eksaminand og eksaminator. En prøve er derfor
ikke en monolog fra elevens side. Eksaminator skal stille spørgsmål. Censor kan stille
spørgsmål.
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Tilladte hjælpemidler:
De hidtil gældende regler om adgang til nettet ved de gymnasiale prøver er skærpet. Det
er som udgangspunkt ikke tilladt at benytte internettet som fagligt hjælpemiddel.
Det er således ikke tilladt at foretage søgninger på nettet, fx ved brug af Google, og det er
ikke tilladt at anvende kommunikationsudstyr, fx mobiltelefoner, smartwatch, fildeling.
Digitalt materiale, der kan opbevares lokalt, dvs. på din egen computer, må ikke tilgås via
nettet. Du skal derfor før prøven have gemt alt det materiale, du ønsker at kunne tilgå på
din egen computer. Det gælder også de dokumenter, som du måtte have gemt ”i skyen”, fx
i Google Drev eller Dropbox.
Vigtigt: Du må heller ikke åbne din undervisningsbeskrivelse i Lectio. Du skal derfor
have downloadet alt det materiale, egne opgaver og links, som du ønsker at have
adgang til under prøven inden prøven starter – også links til fx ordbøger og
Enggram/Min Læring.
Din faglærer laver før prøven en oversigt med link til de ordbøger, fagbøger og materialer,
som du må linke direkte til. Oversigten skal downloades til din egen computer inden
prøven.
Særligt om OneNote: Du må tilgå de dokumenter og opgaver, som du har gemt i
OneNote.
Det er ikke tilladt at benytte interaktive programmer og faciliteter (fx Wolfram Alpha,
Google Translate, Word Oversæt, Google Earth eller Grammarly.)
Aktiviteten på internetserveren logges løbende og overvåges under prøverne med henblik
på at tjekke om nogen bruger nettet ulovligt.

Snyd:
Hvis vi opdager, at du snyder, bliver du bortvist eller får -3. Snyd kan være mange ting, fx
uretmæssig kommunikation eller plagiat i SRP.
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Klage over prøver:
Klager kan handle om eksamensgrundlaget (fx du blev eksamineret i noget, der ikke er
undervist i). De kan også handle om prøveforløbet eller om bedømmelsen.
Klager stiles til rektor og der er en frist på 14 dage. Men det er ved mundtlige prøver
smartest at klage, mens censor endnu er i huset. Klagen skal være konkret, den skal være
skriftlig, og den skal være begrundet.
Rektor afgør herefter klagen med en omprøve, ombedømmelse (kun i helt særlige tilfælde)
eller afviser klagen som åbenlyst grundløs.
Du kan klage over rektors afgørelse. Klagen stiles til Undervisningsministeriet og afleveres
til rektor.

Tag hensyn:
Når prøven er slut, bedes du hurtigst muligt søge mod forhallen. Snak på gangen larmer
meget mere end du tror! Venner, bekendte og klassekammerater må ikke opholde sig på
gangene. Kun den der skal op. De sidste tre dage laves der til gæster særligt ophold i
forhal og aula.

Offentliggørelse af karakterer:
Ved mundtlige prøver og eksamener får du karakteren med det samme.
Standpunktskarakterer og eksamenskarakterer offentliggøres i Lectio senest 16. juni kl.
16. Nogle skriftlige årsprøver får du først karakteren for efter sommerferien. Det skyldes, at
de afvikles meget tæt på sommerferien.

Tvivl om du består:
Du kan altid kontakte undertegnede, hvis du er i tvivl, om du består eller kan rykke op til
næste årgang. På nettet findes også bevis-simulatorer, du selv kan bruge til at beregne
gennemsnit, fx. www.softit.dk/snit.asp.

27. maj 2021
Karl Jørgen Møller
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