Retningslinjer og regler for skriftlig eksamen
Før den skriftlige eksamen
TJEK LECTIO
Du har pligt til, inden eksamensdagen, at orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår
din skriftlige eksamen foregår.
Du skal finde din plads og være klar i eksamenslokalet senest 15 minutter inden eksamen går
i gang.
RING VED SYGDOM ELLER FORSINKELSE
Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg SENEST kl.8.30 på skolens tlf.: 36 46 33 50.
For at komme til dine resterende eksaminer samt sygeeksamen skal du aflevere en
lægeerklæring i administrationen inden din næste eksamen. Skolen dækker ikke udgifter til
lægeerklæringer. Sygeeksamen arrangeres hurtigst muligt.
Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig i administrationen, hvor
rektor/vicerektor/uddannelseschef vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge eksamen. Du må
ikke gå ind i eksamenslokalet uden denne tilladelse. Hvis du får lov til at aflægge den
pågældende eksamen, har du mistet den tid, du er kommet for sent.

Under den skriftlige eksamen
LYT TIL VAGTERNE
Du skal til enhver tid rette dig efter vagternes anvisninger og påbud.
Når eksamen går i gang kl. 9.00, er det ikke tilladt at tale og/eller kommunikere med nogen.
Hvis du har spørgsmål, må du kontakte en af vagterne i eksamenslokalet. Du må ikke stille
faglige spørgsmål til vagterne.
Du kan komme på toilettet, når du får tilladelse til det af en af vagterne. Du bliver fulgt til og fra
toilettet. Der er ingen rygepauser i løbet af eksamen.
TRÅDLØST NET
Din mobiltelefon skal afleveres til en af vagterne i eksamenslokalet og kan hentes efter
prøvens slutning. Alle former for trådløst net og bluetooth skal være slukket på computere,
iPads mv! Vagterne har ret til at tjekke.

Du må under ingen omstændigheder søge informationer eller på anden vis kommunikere med
omverdenen via computeren, mobiltelefon eller lignende. (Dette gælder dog ikke hvis du
deltager i forsøgsordning med netadgang).
Hvis du forsøger at komme i kontakt med andre via din computer, el. lign, bliver du bortvist fra
eksamen.
MUSIK OG MAD
Du må gerne høre lav musik i høretelefoner, men du skal skrue ned, hvis en vagt beder dig
om det
Der er mulighed for at handle i kantinen før og efter den skriftlige eksamen, men ikke imens.
HUSK STRØM
Skolen stiller ikke computere, men printere til rådighed. Du skal selv medbringe
strømforsyning til din computer.
USB-STICKS
Du skal selv medbringe USB-Stick til at gemme din opgave på under eksamen. Hvis din
computer pludselig går ned, kan du dermed printe det arbejde du har lavet og fortsætte
eksamen i hånden. Har du ikke gemt opgaven på USB-Stick kan skolen ikke hjælpe dig.
Skolen stiller USB-Sticks til rådighed, som du kan bruge, når din opgave skal printes ud. Du
har mulighed for at få lov til at printe ud én gang i løbet af eksamen, før du afleverer din
opgave endeligt.
NETADGANG
Du må bruge internettet til ordbøger. Dog kun tjenester som ikke kan oversætte hele
sætninger. Desuden er det tilladt at hente egen noter på Lectio eller Google Apps. Hvis du har
noter andre steder skal de være downloadet inden eksamen. Du må på nettet tilgå bøger samt
sider som har været anvendt i undervisningen. Er du i tvivl så tjek med din lærer inden
eksamen!
Vagterne holder øje med computerskærmene, og hvis de opdager, at du søger informationer
på nettet eller forsøger at komme i kontakt med andre, bliver du bortvist fra eksamen.
Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler fx lommeregner, opslagsbøger,
noter mv.
Hvis den første time af den skriftlige eksamen skal afvikles uden hjælpemidler, skal du sørge
for at have en kuglepen med. Du må gerne gå i gang med anden del af eksamen inden den
første time af eksamen er gået. Men du må først tage din computer og dine hjælpemidler frem,
når den første time er gået og vagterne giver besked.

Afslutning af den skriftlige eksamen
HUSK SIDEHOVED OG SIDETAL
Du skal huske at lave et sidehoved på din aflevering så navn, klasse/hold samt fag fremgår på
alle sider af din aflevering. Desuden skal du nummerere samtlige sider i din aflevering, og på
hver side skal antallet af samtlige sider fremgå på denne måde: 2/5, dvs. side 2 af i alt 5 sider.
Sørg for at bruge tiden fornuftigt; vær sikker på, at du har gjort det så godt som muligt, læs
grundig korrektur på din besvarelse flere gange, så du er sikker på, at du har rettet stave- og
forståelsesfejl. Lad være med at gå før tid – der er altid noget, du kan gøre endnu bedre!
AFLEVERING I NETPRØVER.DK
Dansk, fransk, tysk, spansk og samfundsfag skal afleveres i Netprøver.dk. Opgaverne SKAL
uploades i PDF format. I skal have jeres Uni-login eller NemID med for at kunne logge på
Netprøver.dk.
AFLEVERING I LECTIO
I engelsk afleveres 1.delprøve i papir, mens 2.delprøve afleveres via Lectios afleveringsportal.
Der vil på eksamensdagen være et link på din Lectio forside. Opgaven skal uploades i PDF
format.
AFLEVERING
Matematik, fysik, biologi, bioteknologi og musik skal afleveres ud-printet i omslaget som ligger
på dit bord. Den sidste side i din opgave skal du underskrive. Omslaget der ligger på dit bord
skal du udfyldes og din opgave lægges heri.
EFTERLAD DIN COMPUTER
Hvis du afleverer din eksamensopgave før tid, må du gerne forlade prøvelokalet, men du må
IKKE tage din computer med. Ifølge bekendtgørelsen må hverken opgaveformuleringen eller
opgavebesvarelser forlade prøvelokalet, før eksamen er afsluttet. Du må derfor ikke hente din
computer før eksamens afslutning.

Du kan altid spørge eksamensvagterne hvis du er i tvivl om reglerne!

God arbejdslyst 

