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KÆRE ELEV 

 

Eksamen er lige om hjørnet - og vi vil gerne, at du får en god eksamen.  
Vi har her samlet alle de informationer, som du bør kende til omkring din 

prøve eller eksamen.  
Det er vigtigt, at du læser det hele igennem før eksamen og er opmærksom 

på de forhold, som har betydning for dig. 

 

Lærere, censorer, tilsyn og det administrative personale gør deres bedste for, 
at din eksamen foregår uden problemer.  

 

Har du spørgsmål eller mangler du yderligere information, efter du har læst 
skolens eksamensreglement, er du meget velkommen til at kontakte din 

studievejleder, uddannelseschefen eller elevadministrationen. 

 

Vi ønsker dig held og lykke med din eksamen! 

 

  



 

 

GENERELLE REGLER   
SKRIFTLIG EKSAMEN  

Mødetidspunkt 
o Du skal møde 30 min. før eksamen starter. 
o Der er ikke adgang til eksamenslokalet, før der 

bliver givet tilladelse til det af eksamensvagten. 
o Din plads er markeret med et bordnummer. 
o Det er ikke tilladt at bytte om på de tildelte 

bordnumre. 

Netprøver – kun 3X 
o Du skal hente den skriftlige opgave på: 

https://www.netproever.dk/ 
o Du må først åbne opgaven når du har fået lov af 

den tilsynsførende. 
o I tilfælde af nedbrud hos ’Netprøver’ eller 

skolens internetforbindelse, kan skolen tildele 
ekstra tid til prøven. 

Layout 
o Du skal aflevere din besvarelse som en PDF-fil 
o Du skal lave sidehoved + sidefod på din 

besvarelse: 
Sidehoved = Dit fulde navn 
Sidefod = Sidetal 

o Husk at gemme din besvarelse som 
”bordnummer” + navn 
fx ”13 – Jens Jensen” – så den er nem for dig at 
finde igen. 

IT-udstyr 
o Du skal selv medbringe og opstille en bærbar i 

prøvelokalet inden prøvens start.  
o Du kan ikke forvente at skolen stiller 

hjælpemidler til rådighed. 
o 30 min. før prøvestart er der mulighed for IT-

support.  
o Al lyd på den bærbare PC skal være slukket – 

Medbring selv headset. 
o Download på forhånd det musik du vil høre, så 

du ikke skal på en internetbasseret hjemmeside. 

IT-sikkerhed & support 
o Du skal medbringe dit Uni-Login og dit Nem-ID. 
o Det er forbudt at dele dine adgangskoder med 

andre. 
o Opstår der strømsvigt eller andre tekniske 

problemer med IT-udstyret under eksamen, der 
ikke umiddelbart kan afhjælpes, fortsætter 
prøven uden anvendelse af IT. 

o Skolen kan tildele ekstra tid ved strømsvigt eller 
anden forsinkelse. 

o Husk at navngive og gemme dine dokumenter 
løbende. 

o Tjek at du har uploadet den rigtige fil!  

Eksamens afslutning 
o Du skal ved prøvens afslutning aflevere din 

opgave digitalt i Netprøver (PDF-fil). 
o Ræk hånden op når du er færdig, så en 

eksamensvagt kan sikre at opgaven er korrekt 
afleveret. 

o Ved eksamens afslutning (officiel tid), er det ikke 
tilladt at kommunikere med andre eller forlade 
sin plads, før eksamensvagten tilkendegiver, at 
afleveringen er afsluttet for alle. 

o Du skal på Netprøver erklære at du ikke har 
snydt (Tro og love erklæring) 

o Er du færdig før tid, må du gerne - med 
eksamensvagtens tilladelse, forlade lokalet, du 
må dog ikke medbringe dine ting.  

o De sidste 30 minutter må ingen dog forlade 
eksamenslokalet.  

 

 

Har du yderligere spørgsmål omkring 
reglerne for din eksamen, så kontakt 

din eksamensansvarlige. 
 

https://www.netproever.dk/


VEJLEDNING TIL NETPRØVER 

Før eksamen: tjek at du kan komme på Netprøver 
 

1. Log på:  

 

 

 

 

 

 
 

 

1) Klik her 

2) Skriv Frede… 

og skolen 

kommer frem 

3) Log ind med 

dit UNI-login 

Prøv en demo-

video på 

netproever.dk 



 

 

2. Ret din profil, så du modtager en kvittering for din aflevering: 

 

 

 

 

 

3. Til eksamen: sådan bruger du Netprøver 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Klik her og tilføj din 

email-adresse 2) Vælg fanen E-

mail og ”tilføj e-

mail” 

3) Send en testmail 

og tjek, om det 

virker 

1) Gå til prøven 

2) Åbn dit opgavesæt 

3) Gem din besvarelse i pdf-format 

4) Upload din besvarelse til Netprøver 

5) Erklær, at du ikke har snydt 

6) Aflever din besvarelse 



 

 

1) Gå til prøven: 

Log in. Tryk på knappen ”Gå til Prøven”: 

 
 

2) Åbn dit opgavesæt 

Nu kan du åbne dit opgavesæt, når starttidspunktet er passeret, og når opgaven er frigivet af din 

skole (det sørger kontoret for at gøre). 

 

Du skal derefter trykke på knappen ”Vis Opgavesættet” under overskriften ”Opgavesæt”: 

 

Nu kan du komme i gang med din opgave. 

 

3) Gem din besvarelse i pdf-format 

Du skal altid gemme og aflevere i pdf-format. Dette gøres under ”filtype”. 

 

4) Upload din besvarelse til Netprøver: 

 
Du trykker på ”Vælg fil” under  overskriften 1.Besvarelse. Du finder din opgave, som du har gemt i 

pdf-format og vælger denne. Besvarelsen bliver derefter uploadet til Netprøver, og du kan se titlen 

på dit dokument under ”Besvarelse”. Man kan omdøbe, slette og tjekke en besvarelse:  

 



 

 

5) Erklær, at du ikke har snydt (Tro- og loveerklæring): 

Inden du afleverer, skal du erklære, at du ikke har 

snydt, at du egenhændigt og selvstændigt har 

udarbejdet din opgave. Det gør du ved at klikke i 

feltet under overskriften ”Tro- og loveerklæring”: 

 

 

  

 

6) Aflever din besvarelse: 

Man afleverer opgaven ved at trykke på ”Aflevér”, når man er klar: 

 

 

 

 

Der kommer nu en advarsel, om man virkelig er klar. Det er man selvfølgelig og klikker i feltet ”jeg vil 

aflevere besvarelsen” og derefter på knappen ”udfør”: 

 

  

 

 

 

 

 

Når du har afleveret, ser du følgende på skærmen, og der bliver sendt en mail til dig, hvis du har fået 

tilføjet din mailadresse i din brugerprofil. 

 

 

 

 



ORDENSREGLER 
D E R  E R  H E R  P Å  S K O L E N  V I S S E  G R U N D L Æ G G E N D E  R E G L E R  S O M  D U  S K A L  

O V E R H O L D E .  O V E R T R Æ D E L S E  A F  R E G L E R N E  K A N  H A V E  K O N S E K V E N S E R  F O R  
R E S T E N  A F  D I N  P R Ø V E / E K S A M E N .   

o Du skal møde 30 minutter for eksamen starter.  

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. Det vil sige at Facebook, 

Messenger, Instagram, Twitter 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.  

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. 

o Er det absolut nødvendigt at skulle ud og ryge, bliver du fulgt af en vagt (ræk hånden op!). Dette 

gælder dog ikke i den sidste halve time, hvor ingen jo må forlade lokalet. 

 

LAD VÆR’ MED AT SNYDE! 

Vi har tidligere – desværre – måtte bortvise elever på grund af snyderi til eksamen. 

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 internetbasseret. 
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 laver stikprøver/kontrol af, 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. 96205500) 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.  

 

ER DU SYG? 

Bliver du syg på prøve/eksamensdagen skal du ringe til skolen inden eksamensstart på  

tlf.: 96205500. 

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. 

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

om du tilbydes en reeksamen. 

 

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. 

 

 

 



EUD/EUX 
GRUNDFO RLØB  1 O G 2 

Prøven i grundfag er en case-eksamen på baggrund af en case-virksomhed. Prøven består af en 
arbejdsdag for dig, hvor opgaverne til prøven udleveres. 2-5 dage efter case-arbejdsdagen går du 
til den individuelle mundtlige prøve. 

o I grundforløbets 1. del (GF1) er der prøve i ét grundfag. Hvis du har flere grundfag, trækkes 
der lod blandt dine grundfag.  

o I grundforløbets 2. del (GF2) er der prøve i ét grundfag og en grundforløbsprøve i det 
uddannelsesspecifikke fag. Der trækkes lod blandt dine grundfag. 

 

HVIS JEG IKKE BESTÅR I ET FAG?  (GF1 OG GF2) 

Hvis du ikke består, kan du gå til en reeksamen. Du kan deltage i samme prøve 2 gange, og hvis der 
ligger særlige forhold til grund, kan skolen give lov til yderligere en prøvegang. 

 

Alle eksaminationer varer 30 min. inklusiv votering. 

Du har alle hjælpemidler til rådighed på case-arbejdsdagen, men skolens lærere må hverken yde 
vejledning på eller efter arbejdsdagen. 

Ved eksaminationen afgør censor, hvilke opgaver der skal eksamineres i. Censor kan stille 
spørgsmål. Censor afgør desuden mængden af tid til hver opgave. 

Eksaminator leder eksaminationen, som er en samtale mellem dig og eksaminator. Eksaminator 
afdækker din faglige bredde og dybde gennem uddybende eksamination. Eksaminator og censor 

drøfter din præstation, tager noter – som opbevares i et år efter eksamen, og begge giver 
feedback til dig efter præstationen. 

Adgang til prøve har elever, som har gennemført undervisningsforløbet og afleveret de krævede 
opgaver og projekter afhængigt af fag. 

 

 

DET STUDIEKOMPETENCEGIVENDE ÅR 
 3X 

I det studiekompetencegivende år skal du gennemføre 6 prøver på gymnasialt niveau. Skriftlige 
eller mundtlige. Fagene udtrækkes af ministeriet. Hertil kommer SSO samt et eksamsprojekt.  

 

 



 

 

KLAGEVEJLEDNING 

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

o En klage skal indgives skriftlig til skolen senest to uger efter, at eleven har fået sin 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 
eksaminationsgrundlaget (herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende), prøveforløbet 
eller 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. 

 

 


