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GENERELLE REGLER OM  
EKSAMEN 

Information 
 

o I Lectio kan du ved eksamens offentliggørelse se, hvornår du skal op til eksamen: 
o Dine faglærere har gennemgået de fagspecifikke regler og krav til eksamen. 
o Har du yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til din faglærer eller Hanne og Annette på 

kontoret. 
 

Mødetidspunkt 
 

o Til skriftlig eksamen: du skal møde 15 min. før eksamen starter. 
o Til mundtlig eksamen: du skal møde 15 min. før eksamen starter. 
o Der er ikke adgang til eksamenslokalet, før der bliver givet tilladelse til det af din lærer/vagten. 

Medbring 
 

o Du skal selv medbringe en bærbar computer til eksamen. 
o Du kan ikke forvente, at skolen stiller hjælpemidler til rådighed. 

 

Prøvens afslutning 
 

o Du må først forlade lokalet, når din lærer/vagten giver dig lov til det 
o Ved en skriftlig eksamen må du ikke gå de sidste 30 minutter 
o Ved en skriftlig eksamen må du ikke tage din computer med ud, før alle er færdige 
o Ved en skriftlig eksamen må du ikke forlade din plads eller snakke med andre, før vagten 

fortæller, at prøven er afsluttet 
o Ved en mundtlig eksamen skal du tage dine ting med ud, inden du får din karakter 

 

 



 

 

ORDENSREGLER 

Der er her på skolen visse grundlæggende eksamensregler, som du skal overholde. Overtrædelse af 
reglerne kan have konsekvenser for resten af din prøve/eksamen.  

o Alle mobiltelefoner slukkes og afleveres til vagterne inden eksamen. Anvender du alligevel 
din mobil under eksamen, vil du blive bortvist, da det betragtes som snyd. 

o Man må under eksamen ikke benytte sig af de sociale medier. Dvs., at Facebook, 
Messenger, Instagram, Twitter, Spotify og andre platforme, hvor man kan kommunikere, er 
forbudt at åbne! Dette gælder også, når du er færdig med din eksamen, men stadig sidder i 
lokalet. Vær opmærksom på, at skolen trækker rapporter, der viser din internetaktivitet. 

o Den sidste halve time af eksamen er det ikke tilladt at forlade lokalet. 
o Toiletbesøg foregår med tilladelse af eksamensvagt (ræk hånden op!). Dette gælder dog ikke 

den sidste halve time, hvor ingen jo må forlade lokalet. 

Lad være med at snyde! 

Reglerne er helt klare på dette område: Bliver du taget i at snyde, vil du blive bortvist fra den 
gældende prøve. Du kan i så fald først gå op igen til den næste ordinære eksamen, det vil sige året 
efter. 

Det er snyd, hvis... 

o du modtager hjælp fra andre til eksamen. 
o du går på nettet under en prøve - med mindre eksamen er internetbaseret. 
o du skriver af eller citerer noget, andre har skrevet, uden at angive kilde. 
o du citerer fra dine egne tidligere bedømte afleveringsopgaver uden at angive kilde. 

 

Skolen trækker rapporter på, om programmer/hjemmesider, der har været åbnet, er relevante og 
lovlige for løsningen af opgaven. Kontrollen kan ske både under og efter eksamen.  

Udelukkelse fra eksamen sker, hvis du:  

o Udviser forstyrrende adfærd eller på anden måde overtræder skolens eksamensreglement. 
o Skaffer dig eller giver en anden eksaminand uregelmæssig hjælp til besvarelse af opgaven.  
o Udgiver en andens arbejde for at være dit eget. 
o Forlader eksamenslokalet uden tilladelse fra (og uden ledsagelse af) en eksamensvagt; så 

har du afbrudt eksamen. 

  



 

 

UDEBLIVELSE FRA EKSAMEN

Er du forsinket? 
Ring omgående til skolen (tlf.nr. 96205515) og fortæl hvorfor, og hvornår du kan være til stede. 

Ved fremmøde skal du henvende dig i administrationen, hvor den eksamensansvarlige afgør, om du 
kan deltage i den pågældende eksamen.  

Skolen kan give dig tilladelse til at deltage i prøven, hvis det anses for udelukket, at du kan have 
modtaget oplysninger om opgaven, og finder at forsinkelsen er rimeligt begrundet. 

Din eventuelle prøvetid forlænges ikke tilsvarende, hvis du kommer for sent. 
 

Er du syg? 

Bliver du syg på prøve/eksamensdagen, skal du ringe til skolen inden eksamensstart  
på  tlf.nr.: 96205515. 

I henhold til gældende bekendtgørelser skal sygdom normalt være dokumenteret med en 
lægeerklæring. Du skal selv afholde udgiften til lægeerklæringen i første omgang, og kan 
efterfølgende få beløbet refunderet på skolen. Så er du syg, så kontakt din læge og aflever så 
lægeerklæringen på skolens kontor.  

Skulle du blive syg under eksamen og må forlade lokalet, indstilles du herefter til en sygeeksamen. 

Syge & reeksamen  
Ved dokumenteret sygdom har du ret til en ny prøve. Den nye prøve skal afholdes hurtigst muligt 
og senest, når den pågældende prøve i faget igen afvikles på skolen. 
 

Udeblivelse fra eksamen  
Udebliver du fra eksamen, uden at der foreligger særlige omstændigheder, kan det betyde, at du 
bliver afskåret fra at gennemføre eksamen, og i værste fald din uddannelse. 

Hvis du af andre årsager end sygdom udebliver fra en prøve eller kommer for sent, afgør skolen, om 
du tilbydes en reeksamen. 

 

 

 

  Skolens tlf.nr.: 9620 5515 



 

 

KLAGEVEJLEDNING 

Ønsker du at klage over dit eksamensforløb, skal du læse klagevejledningen igennem. 

o En klage skal indgives skriftligt til skolen senest 14 dage efter, at du har fået din karakter. Du 
kan klage over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet og/eller bedømmelsen. 

o Klagen skal være individuel, skriftlig og præcist beskrive de faktiske omstændigheder, der 
kan begrunde en imødekommelse af klagen. Klagen kan fx vedrøre: 

o eksaminationsgrundlaget (herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende) 
o prøveforløbet 
o bedømmelsen 

o Skolen afgiver sit skriftlige og begrundede svar til klageren. Det svar skal afgives hurtigst 
muligt og senest 2 måneder efter klagens modtagelse. 

o Der henvises til de til enhver tid gældende regler og bekendtgørelser om prøver og eksamen 
i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. 

Du kan klage over skolens afgørelse. Denne klage sendes til skolen og skal være indgivet senest 14 
dage efter, at skolens afgørelse er blevet dig bekendt. Skolen afgiver en udtalelse på baggrund af 
din klage. Du har inden for 1 uge mulighed for at kommentere på skolens udtalelse. Klage, skolens 
svar, udtalelse og evt. kommentar sendes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen senest 14 dage efter den 
dag, klagens afgørelse er meddelt dig. 

 

 


