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VIGTIGE DATOER
10. maj 2019:

Eksamensplanen offentliggøres delvist.
Alle prøver der afholdes før 24/5 offentliggøres.

16. maj 2019:

Resten af eksamensplanen offentliggøres.

20. maj 2019:

Første mulige prøvedag.

26. juni 2019:

Sidste mulige prøvedag.

På linket nedenfor kan du se datoerne for alle de skriftlige
eksaminer. Men bemærk at en del af de skriftlige eksaminer for stxelever bliver afholdt på to forskellige dage. Hvilken af dagene, du
skal op, eller om du skal op, finder du først ud af, når
eksamensplanen offentliggøres.
https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-ogeksamen/kalendere-og-oversigter-for-gymnasiale-uddannelsersproever-og-eksamen
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REGLER TIL EKSAMEN

Skriftlige prøver
Du skal være klar senest 15 minutter før prøvens start. Computeren
skal være opstillet, tjekket om den kan komme på nettet og fuldt
funktionsdygtig senest 15 min før start, og du skal have prøvet at
printe en side ud.
Hvis du kommer du for sent til en prøve, skal du ringe på 3945 2720,
og du henvender dig direkte på rektors kontor, når du kommer. Kun
rektor kan give dig tilladelse til at deltage i prøven, hvis du er
kommet for sent - uanset årsag.
Hjælpemidler, f.eks. lommeregnere, høretelefoner, ordbøger og
opslagsværker, skal du selv medbringe. Der vil dog være adgang
til elektroniske ordbøger på nettet. Adressen er:
www.ordbog.gyldendal.dk. Du skal bruge dit uni-login.
Alle opgaver skal afleveres på Netprøver.dk. Hvis der er 1. delprøve
uden hjælpemidler afleveres 1. delprøve på papir, 2. delprøve på
Netprøver.dk. Når du har afleveret opgaven, skal du blive
siddende på din plads, indtil vagten giver dig lov til at gå. I de
sidste 15 minutter skal alle blive siddende på deres pladser - også
selv om man har afleveret sin opgave.

Mundtlige prøver
Det er tilladt at medbringe sin egen PC med noter, men det er IKKE
tilladt at gå på nettet.
Der er selvfølgelig altid RO i nærheden af områder, hvor der
foregår eksamen, ligegyldigt om det drejer sig om forberedelse
eller eksamination.
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HUSK!!!!!
Al kontakt med omverdenen er selvfølgelig forbudt både under de
mundtlige og skriftlige prøver. Alle dine mobiltelefoner slukkes og
afleveres til vagten til skriftlige prøver eller eksaminator ved
mundtlige prøver.

HVOR MANGE FAG SKAL DU OP I?
HF
Hvis du er hf-er, er det nemt: Du skal op i alle fag!

STX (optagelse før 1. august 2018) 2a, 2x, 2y
Du skal op i ni eksamener, som der trækkes lod om. SRP og AT er
ikke på lodtrækning og tæller hvert for et eksamener, dvs. det er
syv eksamener ud over disse. Når du har et fag på A-niveau (ud
over historie), skal du op i faget enten mundtligt eller skriftligt (eller
begge).
Hvis du på stx har merit i et eller flere fag, er det mere indviklet.
Faget indgår i lodtrækningen på afgangsåret. Hvis faget bliver
udtrukket, skal du ikke til eksamen igen, men det tæller som en af
de ni eksaminer. Hvis faget ikke bliver udtrukket, tæller det ikke
med i de ni, og du kan så risikere at have mere end de ni
eksaminer i alt!

STX (optagelse efter 1. august 2018) 1a, 1b, 1x og 1y
Du skal op i 10 eksamener, som der trækkes lod om. Du skal altid
op i en mundtlig prøve med udgangspunkt i studieretningsprojektet
(SRP) og i skriftlig dansk A. AP og NV prøverne tæller ikke med, da
det er interne prøver.
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Hvis du på stx har merit i et eller flere fag, er det mere indviklet.
Faget indgår i lodtrækningen på afgangsåret. Hvis faget bliver
udtrukket, skal du ikke til eksamen igen, men det tæller som en af
de ti eksaminer. Hvis faget ikke bliver udtrukket, tæller det ikke med
i de ti, og du kan så risikere at have mere end de ti eksaminer i alt!

HVIS DU BLIVER SYG
Du skal sygemelde dig inden prøvens start på kontoret.
Ring på

39 45 27 20

Senest en uge efter prøven skal du aflevere en lægeattest, ellers
har du ikke ret til at gå til sygeeksamen.
Så vidt som muligt bliver du sendt til sygeeksamen i faget allerede
inden sommerferien. Hvis det ikke kan lade sig gøre, må du vente til
efter ferien. Du kan ikke vælge selv.
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BRUG AF IT UNDER SKRIFTLIGE PRØVER
Hvordan printer man under prøven?
Du enten sende dit dokument til GSK print og give vagten din brik,
eller du kan gemme din opgave på det udleverede USB stik,
aflevere det til vagten, som så skriver opgaven ud.
Følgende oplysninger skal med på hver side:
(Brug sidehoved eller sidefod)






Husk at gemme din
opgave på et USBstik mange gange
undervejs!

Side xx ud af xx
Dato
Navn og klasse
Fag
Elevnummer (som står på navnesedlen på bordet)

Hvordan laver man sidehoved eller sidefod?
Word

Gå ind under "indsæt" i
menuen foroven

Maple

Her vælger du "sidehoved
eller sidefod"

Gå ind under "View"
i menuen foroven
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Her vælger du
"Header and Footer"

Derefter fanebladet
"Custom Header" eller
"Custom Footer"

HVILKE HJÆLPEMIDLER ER TILLADT TIL
SKRIFTLIG EKSAMEN?

Din faglærer fortæller dig, hvilke hjælpemidler der er tilladt til hvert
fags prøve.
Du skal selv medbringe bøger samt noter.
Du har altid adgang til Gyldendals ordbøger på nettet
(www.ordbog.gyldendal.dk) via din uni-login.
Hvis du i undervisningen har brugt e-bøger eller i-bøger, skal du
downloade dem til din egen computer. Alt andet (noter fra Lectio,
vigtige hjemmesider osv (undtaget er SAA holdet)) skal du
downloade og lægge på din bærbare eller udskrive det på
forhånd.
Det er ikke tilladt at bruge nettet ud over dette, heller ikke til at
gemme opgaven (dropbox eller skyen). Gem altid på det
udleverede USB-stik ud over at gemme på din bærbare computer.
Google translate, Grammarly og leksikaer er ikke tilladt, selv om du
kan downloade det på din computer.
Oxfordlearnersdictionaries.com og thesaurus.com er tilladt til
engelsk

6

ELEKTRONISK HENTNING OG AFLEVERING PÅ
NETPRØVER.DK
Gå ind på netprøver.dk. Tryk på ”Log på Netprøver” og vælg din
skole. Du kan enten logge på med nem-id eller Unilogin.
Hentning af opgave – gå til prøve og åben prøven.
Aflevering:
Hvis du vil have en kvittering på mail, skal du rette din brugerprofil
og tilføje din e-mail.
Når du skal aflevere, skal du igennem disse 3 trin:
1. Besvarelsen oploades i pdf-format. Evt.
bilagsmateriale kan oploades i et andet format.

HUSK AT TJEKKE AT
DU AFLEVERER DEN
RIGTIGE OPGAVE!

2. Du skal krydse af i boksen, hvor du angiver at du
ikke har snydt.
3. Du skal trykke på knappen med ”Aflever”.

Når du har afleveret, må du først gå, når vagten har kontrolleret på
sin egen PC, at din aflevering er registreret!
For en sikkerheds skyld skal du aflevere opgaven på et USB-stik i en
kuvert. Kuvert og USB-stik ligger klar ved din plads, og skal afleveres
til vagten.
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HVOR FINDER DU MERE INFORMATION?

Dine lærere fortæller dig om prøvens indhold og forløb.
Hvis du vil have det uddybet, kan du kigge her:
http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-oglaereplaner.
Dit fags undervisningsbeskrivelse finder du på Lectio under
”Studieplan” og ”Undervisningsbeskrivelse”.
Tidspunkt og lokale kan du finde på Lectio i dit skema og på
forsiden. Læg mærke til, om du evt. skal trække et spørgsmål
dagen før, så vil der stå ”LF”.

HVIS DU VIL KLAGE OVER EN EKSAMEN
Hvis du mener, du har grund til at klage over en eksamen, skal du
klage senest to uger efter at bedømmelsen af prøven er
offentliggjort. Klagen skal være skriftlig og beskrive, hvorfor du
mener, at der er grund til at klage, den skal afleveres til rektor.
Derefter beslutter rektor, om klagen skal afvises, eller den skal gå
videre.
Hvis du klager og får en lavere karakter, er det den laveste
karakter, der gælder!
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HVIS DU HAR SNYDT
Snyd, mulighed eller forsøg på snyd medfører bortvisning fra prøven
eller karakteren -3. Når du afleverer skriftlige eksamensopgaver,
skal du skrive under på, at opgaven er udarbejdet uden
anvendelse af uretmæssig hjælp, dvs. kommunikation med andre
og oversættelsesprogrammer som f.eks. Google Translate.
Opgaver, der skal afleveres vha. netprøver.dk, bliver tjekket af
Urkund.
Mobiltelefoner skal være slukket. Hvis en mobil findes tændt til
skriftlig eller mundtlig eksamen, kan du blive bortvist fra prøven. Du
kan blive bortvist, hvis der har været mulighed for kommunikation
med andre i og uden for skolen.

NÅR DU BLIVER STUDENT
Hvis du har bestilt hue, ligger den klar til dig i eksaminationslokalet til
den sidste eksamen, hvis du ikke har hentet den på forhånd.
Venner og familie er meget velkomne til at komme og fejre dig, når
du bliver færdig, men vi skal bede jer om at hygge i skolegården
eller kantinen, så I ikke forstyrrer dem, der stadig er til eksamen.
Torsdag d. 27. juni holder vi en studenterfrokost kl. 13-16 for elever i
afgangsklasserne og lærere. Din klasselærer vil holde en
uforglemmelig tal for dig og dine klassekammerater. Det plejer at
være rigtigt hyggeligt, så kom!
Lørdag d. 29. juni kl. 10 er der dimissionsfest i salen, med uddeling af
eksamensbeviser og underholdning. Til dimissionsfesten er familie
meget velkomne.

9

HUSKESEDDEL TIL EKSAMEN
Bærbarcomputer (PC eller Mac)
Alle programmer installeret mindst dagen før
Lommeregner
Bøger og opslagsværker
Høretelefoner
Noter – download noter fra Lectio eller andre steder på nettet hvor
du har noter liggende.
Blyant og kuglepen
Mad og drikke
Uni-login
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