
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   
 
Terminsprøver og skriftlig eksamen 2023 
 

1. Der er mødepligt til prøverne, og du skal møde senest kl. 8:45, så du er klar til 
tiden.  

2. Hvis du bliver syg, skal du straks kontakte skolens kontor inden prøvens start, og 
du skal sørge for at få en lægeerklæring, så du kan komme til en sygeeksamen 
senere. Dette gælder også terminsprøverne. 

3. Husk at aflevere din mobiltelefon, som selvfølgelig er slukket, og andre 
kommunikationsmidler som fx Apple watch. 

4. Du må gerne høre musik, der ligger på din computer, men ikke streame direkte.  
5. HUSK høretelefoner: Der er ofte film/lyd i opgaverne. Det kan desuden holde støj 

ude, så du kan arbejde i fred. 
6. Brug af pc ved prøverne 

Du skal selv medbringe alt udstyr til prøven, dvs. pc, kabler osv. – og du er selv 
ansvarlig for, at det hele virker. Der afleveres elektronisk, men du må gerne 
medbringe printer og også evt. scanner. 

7. Snyd i forbindelse med prøver og eksamen medfører bortvisning. Husk at du 
ikke må kommunikere med omverdenen under prøverne. Du må kun bruge nettet 
til at hente ting, der er brugt i undervisningen samt ordbøger. Du skriver ved 
aflevering af prøven under på, at besvarelsen er din egen, og at der ikke er brugt 
ulovlige hjælpemidler. 

8. Du er selv ansvarlig for de hjælpemidler, du skal bruge under prøven.  Du må ikke 
låne noget af andre. 

9. Når du skal aflevere din opgave, rækker du hånden op og venter, indtil du har 
afleveret til en vagt (1. delprøve skrevet i hånden). Ved elektronisk aflevering skal 
vagten se din kvittering på skærmen. Opgaven hentes og afleveres i Lectio til 
terminsprøven (Netprøver.dk til eksamen, så husk login: nem id eller UNI-login). 
Du må under ingen omstændigheder rejse dig og gå, inden opgaven er 
afleveret og registreret. 

10. Der skal være ro i lokalet for de elever, der arbejder videre med eksamen i andre 
fag. Når du har forladt lokalet, må du ikke under nogen omstændigheder gå ind 
igen, før eksamen er slut. Så husk evt. telefon, inden du går. Det sidste kvarter skal 
man blive siddende på sin plads. 

11. Du kan først tage pc mm. med ud af lokalet, når eksamen i faget er afsluttet. 
Desuden er det ikke tilladt at tage opgavebesvarelser/-formuleringer med ud af 
lokalet, før eksamen er slut – hvad enten den ligger på en pc eller på papir. Går du 
før tid, kan du altså ikke tage pc, opgaveformulering eller besvarelse med ud. 
Når eksamen i dit eget fag er helt slut, kan du hente dine ting. For ikke at forstyrre 
andre eksaminander skal dette foregå i absolut stilhed. Overholdes dette ikke, kan 
du ikke få dine ting, før alle eksamener i lokalet er slut. 

12. Elever med ekstra tid sidder i et andet lokale. 
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