Instruks til Netprøver.dk
Når du skal til skriftlig eksamen på HF, foregår det via www.netprøver.dk.
For at logge på www.netprøver.dk skal du skrive ’Kolding HF og VUC’ i søgefeltet og bruge dit uni-login.
I god tid inden eksamen
• Hav styr på dit uni-login og password.
• Afprøv, at din computer kan logge på skolens
netværk (det er ikke tilladt at bruge egen
internetopkobling).
• Tryk på ”Test mit udstyr” – du er selv ansvarlig
for, at Netprøver.dk virker på din computer.
• Log ind på www.netprøver.dk.
1. Tilføj e-mail i profilen – ellers får du
ikke en kvittering til eksamen for
afleveret opgave. Kvitteringen er din
retssikkerhed.
2. Gå til demoprøven.
3. Tryk på Gå til prøven.
4. Åbn opgavesættet.
5. Upload en pdf-fil.
6. Marker i Tro-og lovefeltet, at du ikke
har snydt.
7. Tryk på aflever.
• Hav 2-3 browsere installeret, som du kan
prøve, hvis linkene ikke går i gang.
1. Windows: Fx Edge, Explorer, Google
Crome, Firefox.
2. Mac: Fx Safari, Google Crome, Firefox.
• Vær sikke på, at du kan gemme i pdf.
• USB-stik (og evt. adapter) klar (skal bruges i
nødstilfælde og kan bruges, hvis du vil printe
undervejs).

På eksamensdagen
• Hvis du er blevet syg: Ring til skolen: 76336800
• Kl. 8.15: Seneste mødetidspunkt. Pak dine ting
ud, og læg dit USB-stik (+ evt. adapter) på
bordkortet med dit navn. Herefter må du
gerne forlade lokalet, men du skal sidde på din
plads kl. 8.45.
• Log på www.netprøver.dk med dit unilogin:
1. Tryk på knappen Gå til prøven for at
komme til prøven.
2. Tryk på knappen Vis opgavesættet
under overskriften Opgavesæt.
• Vær opmærksom på, at din IP-adresse bliver
overvåget undervejs. Du SKAL være logget på
skolens netværk. Når du har afleveret, bliver
din opgave desuden kontrolleret for plagiat.
• Ved aflevering:
1. Gem din besvarelse i pdf-format.
2. Upload din besvarelse.
3. Tjek, at det er den rigtige version, du
har uploadet.
4. Erklær, at du ikke har snydt (ved at
udfylde Tro- og loveerklæringen).
5. Klik Aflever.
• Når du har afleveret, rækker du hånden op og
viser eksamensvagten det grønne V-tegn på
din skærm.
• Når eksamen er slut:
1. Tjek din mail (og evt. dit spamfilter)
for, om du har modtaget en kvittering
(sker kun, hvis du har indtastet din
mailadresse under profil).
2. Samtidig tjekker de
eksamensansvarlige, at alle i lokalet
har afleveret.
3. Log ud af Netprøver.
• Op til 10 min. efter eksamen er slut: Først når
eksamensvagten giver lov, må du forlade
lokalet.

NB: Husk at medbringe høretelefoner (eksamen i dansk og engelsk). Ellers kan du ikke høre diverse medieklip.

