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EKSAMENSREGLER - AVU

Generelt - både mundtlig og skriftlig eksamen
Bliver du forsinket på vej til eksamen, skal du straks ringe: 7633 6800.
Lokaler meddeles i LudusWeb og på infoskærmen ved hovedindgangen.
I eksamensperioden er café-området åbent for ophold. Adgang til de øvrige etager er kun tilladt hvis
✓ du skal til eksamen
✓ du skal til undervisning
✓ du skal snakke med administration, mentorer eller ledelse
Det er vigtigt, at der er ro i nærheden af eksamenslokalerne.
Brug af hjælpemidler er afhængig af fag og niveau. Der henvises til bekendtgørelser og faglærerens instruktion samt de
sidste sider i dette dokument.
Sygdom
Bliver du syg på eksamensdagen, skal du hurtigst muligt ringe til 7633 6800. Der er ikke mulighed for sygeeksamen, så
hvis du er syg, må du vente med at gå til eksamen til næste eksamenstermin.
Særligt for netkursister
Er du netkursist, gælder det, at du skal medbringe foto-ID til eksamen. Hvis vagter, eksaminator og/eller censor er
usikker på identifikationen, risikerer du at blive bortvist.
Evt. svindel med identifikation medfører bortvisning fra eksamen.
Forlængelser
Alle kursister, der er ordblinde og registreret, skal ikke søge om forlænget tid. Hvis du af andre årsager mener, at du har
brug for forlænget tid, skal du tale med din faglærer i god tid inden eksamen. Du skal altid kunne begrunde, hvorfor du
mener, at du har brug for forlænget tid. Det sker i form at relevant dokumentation fra fx læge eller sygehus. Skriv til
koordinator Mette Calundan mc@koldinghfogvuc.dk for at søge om forlænget tid – senest den 15. november ved
vintereksamen/senest den 1. april ved sommereksamen.
Bemærk længden af forlænget tid:
• Sproglig prøve:
o Hvis prøven varer ½ time: 1 kvarter ekstra
o Hvis prøven varer 1 time: ½ time ekstra
• Skriftlig prøve: 1 time ekstra
• Mundtlig eksamen:
o Der gives ikke forlænget tid til:
▪ fag, som har mindst 24 timers forberedelse
▪ fag, som udelukkende bygger på afleverede opgaver/synopser
o Ved alle andre fag gives en forlænget tid, der svarer til 33, 50 eller 100 % af eksaminationstiden.
Klagemulighed
Det er meget sjældent, at vi modtager en klage over eksamen. Skulle du imidlertid overveje det, opfordrer vi dig til i
første omgang at henvende dig til koordinator Mette Calundan for at få oplyst dine rettigheder og snakke med hende om
sagen. Grundlæggende kan en klage vedrøre
1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende
2) prøveforløbet (om selve eksamen er gået ordentligt til)
3) bedømmelsen (om din karakter svarer til din præstation)
Hvis du ønsker at klage, skal din klage fremsendes senest to uger efter, at du har fået din karakter. Klager sendes til
koordinator Mette Calundan, mc@koldinghfogvuc.dk
Du kan læse mere om eksamensklager her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722#id6cb7d9d3-470d-4181-a3d1-0f175ead4ed8
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EKSAMENSREGLER - AVU

Generelt - mundtlig eksamen
Du skal møde mindst ’1 deltager før’; dvs. er din eksamenstid 25 minutter, så møder du mindst 25 minutter,
før du skal op. Dagens første eksaminand møder ca. 10-15 minutter før start.
Når du har trukket spørgsmålet, er eksamen i gang, og der skal gives en karakter.
Mobiltelefoner og internet
Mobiltelefoner slukkes og afleveres i eksamenslokalet. Din mobiltelefon skal være slukket under hele din
eksamen; også under voteringen.
Det er ikke tilladt at kommunikere med omverdenen under forberedelsen eller selve eksamen. Du må derfor
som udgangspunkt ikke gå på nettet, chatte eller på anden måde være i forbindelse med andre. Du må heller
ikke gå på Temas.
Dog må holdets elektroniske undervisningsplatform (OneNote) gerne benyttes (kun læse, ikke skrive). Og
hvis der er anvendt elektroniske lærebøger eller web-portaler i undervisningen, må du trække på disse under
såvel forberedelse som selve eksamen.
Forberedelse
Der ligger papir i forberedelseslokalet, men ellers er det dit eget ansvar at medbringe alt, hvad du skal bruge,
herunder blyant/kuglepen og evt. bøger.

Generelt - skriftlig eksamen
Du skal møde op senest ½ time før, så du kan
• finde din plads
• pakke de ting ud, du skal bruge
• slukke mobilen og lægge den i din taske
• lægge tasken væk
Når du har pakket dine ting ud på dit bord, må du gerne forlade lokalet for at holde pause, men du skal sidde på din
plads senest et kvarter før.
Vi regner med, at du benytter din egen bærbare til eksamen. Medbring selv strømforsyning.
Medbring også gerne en varm trøje, da det kan være køligt i eksamenslokalerne. Medbring desuden proviant. Hav styr
på dit kursistnummer.
Skriveskabelon
Senest dagen før du skal til skriftlig eksamen i dsa, dansk eller engelsk D, downloader du skriveskabelonen til din pc.
Skriveskabelonerne downloades fra Teams – Kursist-info – AVU-info – Filer.
Aflevering
Hvis du skriver din besvarelse på computer, beder du eksamensvagten om at printe ud for dig, inden du skal aflevere.
Du afleverer din bevarelse i det udleverede omslag. Du skal underskrive på omslaget. Er der ingen underskrift, kan der
ikke gives en karakter. Det kan i sidste ende forsinke eller forhindre udstedelsen af eksamensbevis. Underskriv også din
besvarelse på den sidste side.
Når du har afleveret din besvarelsen, må du gerne pakke sammen og forlade eksamenslokalet. Men det skal foregå stille
og roligt, sådan at det ikke forstyrrer de andre kursister. Du må ikke forlade eksamenslokalet den sidste halve time, da
det forstyrrer for meget.
Hvis din PC bryder sammen under eksamen, færdiggøres eksamen ”i hånden”.
Det er derfor vigtigt, at du indimellem printer det ud, du har lavet, og at du gemmer din opgave på din computer.
Der er ikke krav om ”holdbar skrift” til de skriftlige eksamener. Dvs. brug af blyant er tilladt. Der må kun afleveres på
papir, der er udleveret under selve eksamen.
Anvendelse af læse-staveteknologi
Kun ordblinde kursister må bruge læse-staveteknologi/ordforslagsprogrammer (fx app-writer) til skriftlig eksamen.
Dette gælder også ved prøver uden hjælpemidler.
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EKSAMENSREGLER - AVU
Anvendelse af oplæsningsfunktioner
Kun ordblinde kursister må bruge oplæsningsfunktionen i word, PDF, OneNote mv.
Det gælder også ved prøver uden hjælpemidler.
Musik, internet, mobiltelefoner m.m.
Der må gerne høres lavmælt musik i høretelefoner undervejs (undtagen ved sproglige prøver, hvor der er diktat). Men
hvis det forstyrrer de øvrige deltagere, skal der skrues ned eller afbrydes på vagtens forlangende. Da du ikke må have
din mobil på dig, skal din musik ligge på den bærbare, dvs. du skal have den downloadet på forhånd. Der må ikke
spilles online musik fra streamingtjenester som fx Spotify, Tidal eller iTunes, dvs. streamingtjenester skal være offline.
Der må ikke kommunikeres med omgivelserne under eksamen.
Der må ikke anvendes internet, medmindre det er iBøger, elektroniske ordbøger og konkrete dybe links brugt i
undervisningen – til nogle eksamener er det heller ikke tilladt. Google Translate og andre interaktive programmer er
ikke tilladt! Hvis du har dokumenter i OneNote, må du gerne læse i dem, men du må ikke skrive i OneNote. Skriv i et
Word-dokument.
Mobiltelefoner må som nævnt ikke anvendes, heller ikke som lommeregner, medmindre du har fået særskilt
dispensation. Mobiltelefoner slukkes og placeres i tasken.
Toiletbesøg
Toiletbesøg styres af vagterne ved den enkelte eksamen. Du må ikke forlade din plads, før en vagt har givet tilladelse til
det.
Overtrædelse af reglerne
Hvis reglerne overtrædes, bortvises man fra prøven. Man får således ikke sin eksamen.

Tilladte ordbøger
Alle online-ordbøger kan anvendes til prøver. Dog må der ikke anvendes online-ordbøger, der har funktioner, som kan
oversætte længere tekststykker fra fx engelsk til dansk og omvendt eller fra engelsk til arabisk og omvendt.
Du må medbringe fysiske ordbøger i det omfang, du selv ønsker det.
Generelt må oversættelsesfunktioner ikke benyttes til nogen prøver. Det gælder også de oversættelsesfunktioner, der
ligger i fx Word og OneNote. Det bliver betragtet som snyd at bruge oversættelsesfunktioner i forbindelse med
eksamen. Derfor bedes du deaktivere oversættelsesfunktionen i fx Word og OneNote, inden du går til prøve.
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Orientering om skriftlig eksamen i dansk G
Sproglig prøve kl. 9.00-9.30
Tilladte hjælpemidler:
• Ordbøger (elektroniske eller trykte)
Besvarelsens form:
• Kun papir – husk at skrive under på forsiden
Når den sproglige prøve er slut, får du hæftet til den skriftlige prøve udleveret kl. 10.00, hvorefter du har 24 timers
forberedelse til den skriftlige prøve, som finder sted dagen efter.
Skriftlig prøve kl. 10.00-13.30
Tilladte hjælpemidler:
• Ordbøger (elektroniske eller trykte)
• Tekstbehandling, herunder stave- og grammatikkontrol – skriv i den downloadede skriveskabelon
• Teksthæftet må ikke medbringes
Besvarelsens form:
• Papir eller din egen computer – husk at skrive under på forsiden af omslaget + på besvarelsens sidste side
• Hvis du skriver på computer, beder du eksamensvagten om at printe ud for dig.
Inden prøven skal du…
•
Møde senest ½ time før, prøven starter:
o Læg de ting, du har brug for, frem på dit bord.
•
Herefter må du gerne forlade lokalet for at holde pause, men du skal sidde på din plads senest et kvarter, før prøven
starter.
•
Slukke din mobil – og lægge den i din taske (som placeres på gulvet).
Under prøven
Print foregår ved, at vagten printer for dig. Du rækker hånden op og afventer kontakt med vagten.
Ikke tilladt
• Brug af internettet, herunder internetsøgning, Studieportalen, Google translate og andre interaktive programmer.
• Kommunikation med omverdenen via mobiltelefon, Teams, Facebook, Google, chat, mail m.m.
• Du må ikke skrive eller ændre i delte dokumenter (fx Google eller OneNote).
• Plagiat.
Har du fået forlængelse
• Har du 1 kvarter ekstra til den sproglige prøve og 1 time ekstra til den skriftlige prøve.
• Er du ordblind, må du bruge ordforslagsprogrammer (fx app-writer) og højtlæsningsfunktionen. Du får opgaven
elektronisk (og på papir).
Toiletbesøg
• Hvis du i løbet af prøven skal på toilet, rækker du hånden op og afventer vagtens kontakt.
Musik
• Der må spilles dæmpet musik, så længe det ikke kan høres af andre.
• Musikken skal ligge på din pc, dvs. du skal have den downloadet på forhånd. Du må ikke spille online musik fra
streamingtjenester som fx Spotify, Tidal eller iTunes, dvs. streamingtjenester skal være offline.
Når du afleverer…
… skal du huske at skrive under på, at du ikke har snydt (på forsiden af omslaget). Derudover skal du underskrive din
besvarelse på sidste side.
Hvis du forlader den skriftlige prøve før tid, skal du pakke stille og roligt sammen, sådan at du ikke forstyrrer de andre.
Den sidste halve time må du ikke forlade eksamenslokalet. Sørg for at rydde op på det bord, du har siddet ved.
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Orientering om skriftlig eksamen i dansk D
Sproglig prøve kl. 9.00-10.00
Tilladte hjælpemidler:
• Ordbøger (elektroniske eller trykte)
Besvarelsens form:
• Kun papir
Når den sproglige prøve er slut, får du hæftet til den skriftlige prøve udleveret kl. 10.00, hvorefter du har 24 timers
forberedelse til den skriftlige prøve, som finder sted dagen efter.
Skriftlig prøve kl. 10.00-14.00
Tilladte hjælpemidler:
• Alle hjælpemidler, herunder:
o Tekstbehandling i Word, herunder stave- og grammatikkontrol – skriv i den downloadede
skriveskabelon
o Alle de læremidler, der ligger i OneNote og almindeligelige bøger.
o iBøger, elektroniske ordbøger og internetsider brugt i undervisningen (konkrete dybe links).
o Alle de notater, opgaver m.m., du har liggende på din computer – og i papirform.
• Teksthæftet skal medbringes
Besvarelsens form:
• Papir eller din egen computer – husk at skrive under på forsiden af omslaget + på besvarelsens sidste side
• Hvis du skriver på computer, beder du eksamensvagten om at printe ud for dig
Inden prøven skal du…
•
Møde senest ½ time før, prøven starter:
o Læg de ting, du har brug for, frem på dit bord.
•
Herefter må du gerne forlade lokalet for at holde pause, men du skal sidde på din plads senest et kvarter, før prøven
starter.
•
Slukke din mobil – og lægge den i din taske (som placeres på gulvet).
Under prøven
Print foregår ved, at vagten printer for dig. Du rækker hånden op og afventer kontakt med vagten.
Ikke tilladt
• Brug af internettet, herunder internetsøgning, Studieportalen, Google translate og andre interaktive programmer.
• Kommunikation med omverdenen via mobiltelefon, Teams, Facebook, Google, chat, mail m.m.
• Du må ikke skrive eller ændre i delte dokumenter (fx Google eller OneNote).
• Plagiat.
Har du fået forlængelse
• Har du ½ time ekstra til den sproglige prøve og 1 time ekstra til den skriftlige prøve.
• Er du ordblind, må du bruge ordforslagsprogrammer (fx app-writer) og højtlæsningsfunktionen. Du får opgaven
elektronisk (og på papir).
Toiletbesøg
• Hvis du i løbet af prøven skal på toilet, rækker du hånden op og afventer vagtens kontakt.
Musik
• Der må spilles dæmpet musik, så længe det ikke kan høres af andre.
• Musikken skal ligge på din pc, dvs. du skal have den downloadet på forhånd. Du må ikke spille online musik fra
streamingtjenester som fx Spotify, Tidal eller iTunes, dvs. streamingtjenester skal være offline.
Når du afleverer…
… skal du huske at skrive under på, at du ikke har snydt (på forsiden af omslaget). Derudover skal du underskrive din
besvarelse på sidste side.
Hvis du forlader den skriftlige prøve før tid, skal du pakke stille og roligt sammen, sådan at du ikke forstyrrer de andre.
Den sidste halve time må du ikke forlade eksamenslokalet. Sørg for at rydde op på det bord, du har siddet ved.
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Orientering om skriftlig eksamen i dansk som andetsprog G
Sproglig prøve kl. 9.00-10.00
Tilladte hjælpemidler:
• Ordbøger (elektroniske eller trykte)
Besvarelsens form:
• Kun papir
Der indgår en diktat.
Når den sproglige prøve er slut, får du hæftet til den skriftlige prøve udleveret kl. 10.00, hvorefter du har 24 timers
forberedelse til den skriftlige prøve, som finder sted dagen efter.
Skriftlig prøve kl. 10.00-13.30
Tilladte hjælpemidler:
• Ordbøger (elektroniske eller trykte)
• Tekstbehandling, herunder stave- og grammatikkontrol – skriv i den downloadede skriveskabelon
• Teksthæftet må ikke medbringes
Besvarelsens form:
• Papir eller din egen computer – husk at skrive under på forsiden af omslaget + på besvarelsens sidste side
• Hvis du skriver på computer, beder du eksamensvagten om at printe ud for dig
Inden prøven skal du…
•
Møde senest ½ time før, prøven starter:
o Læg de ting, du har brug for, frem på dit bord.
•
Herefter må du gerne forlade lokalet for at holde pause, men du skal sidde på din plads senest et kvarter, før prøven
starter.
•
Slukke din mobil – og lægge den i din taske (som placeres på gulvet).
Under prøven
Print foregår ved, at vagten printer for dig. Du rækker hånden op og afventer kontakt med vagten.
Ikke tilladt
• Brug af internettet, herunder internetsøgning, Studieportalen, Google translate og andre interaktive programmer.
• Kommunikation med omverdenen via mobiltelefon, Teams, Facebook, Google, chat, mail m.m.
• Du må ikke skrive eller ændre i delte dokumenter (fx Google eller OneNote).
• Plagiat.
Har du fået forlængelse
• Har du ½ time ekstra til den sproglige prøve og 1 time ekstra til den skriftlige prøve.
• Er du ordblind, må du bruge ordforslagsprogrammer (fx app-writer) og højtlæsningsfunktionen. Du får opgaven
elektronisk (og på papir).
Toiletbesøg
• Hvis du i løbet af prøven skal på toilet, rækker du hånden op og afventer vagtens kontakt.
Musik
• Der må spilles dæmpet musik, så længe det ikke kan høres af andre.
• Musikken skal ligge på din pc, dvs. du skal have den downloadet på forhånd. Du må ikke spille online musik fra
streamingtjenester som fx Spotify, Tidal eller iTunes, dvs. streamingtjenester skal være offline.
Når du afleverer…
… skal du huske at skrive under på, at du ikke har snydt (på forsiden af omslaget). Derudover skal du underskrive din
besvarelse på sidste side.
Hvis du forlader den skriftlige prøve før tid, skal du pakke stille og roligt sammen, sådan at du ikke forstyrrer de andre.
Den sidste halve time må du ikke forlade eksamenslokalet. Sørg for at rydde op på det bord, du har siddet ved.
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Orientering om skriftlig eksamen i dansk som andetsprog D
Forberedelse til den skriftlige prøve
Dagen før den skriftlige prøve får du hæftet til den skriftlige prøve udleveret kl. 10.00, hvorefter du har 24 timers
forberedelse til den skriftlige prøve, som finder sted dagen efter.
Skriftlig prøve kl. 10.00-14.00
Tilladte hjælpemidler:
• Ordbøger (elektroniske eller trykte)
• Tekstbehandling, herunder stave- og grammatikkontrol – skriv i den downloadede skriveskabelon
• Teksthæftet må ikke medbringes
Besvarelsens form:
• Papir eller din egen computer – husk at skrive under på forsiden af omslaget + på besvarelsens sidste side
• Hvis du skriver på computer, beder du eksamensvagten om at printe ud for dig (opret et sidehoved med navn,
hold, kursistnummer og skole)
Inden prøven skal du…
•
Møde senest ½ time før, prøven starter:
o Læg de ting, du har brug for, frem på dit bord.
•
Herefter må du gerne forlade lokalet for at holde pause, men du skal sidde på din plads senest et kvarter, før prøven
starter.
•
Slukke din mobil – og lægge den i din taske (som placeres på gulvet).
Under prøven
Print foregår ved, at vagten printer for dig. Du rækker hånden op og afventer kontakt med vagten.
Ikke tilladt
• Brug af internettet, herunder internetsøgning, Studieportalen, Google translate og andre interaktive programmer.
• Kommunikation med omverdenen via mobiltelefon, Teams, Facebook, Google, chat, mail m.m.
• Du må ikke skrive eller ændre i delte dokumenter (fx Google eller OneNote).
• Plagiat.
Har du fået forlængelse
• Har du 1 time ekstra.
• Er du ordblind, må du bruge ordforslagsprogrammer (fx app-writer) og højtlæsningsfunktionen. Du får opgaven
elektronisk (og på papir).
Toiletbesøg
• Hvis du i løbet af prøven skal på toilet, rækker du hånden op og afventer vagtens kontakt.
Musik
• Der må spilles dæmpet musik, så længe det ikke kan høres af andre.
• Musikken skal ligge på din pc, dvs. du skal have den downloadet på forhånd. Du må ikke spille online musik fra
streamingtjenester som fx Spotify, Tidal eller iTunes, dvs. streamingtjenester skal være offline.
Når du afleverer…
… skal du huske at skrive under på, at du ikke har snydt (på forsiden af omslaget). Derudover skal du underskrive din
besvarelse på sidste side.
Hvis du forlader den skriftlige prøve før tid, skal du pakke stille og roligt sammen, sådan at du ikke forstyrrer de andre.
Den sidste halve time må du ikke forlade eksamenslokalet. Sørg for at rydde op på det bord, du har siddet ved.
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Orientering om skriftlig eksamen i engelsk G
Skriftlig prøve i læseforståelse kl. 9.00-10.00

Tilladte hjælpemidler:
• Ordbøger (elektroniske eller trykte)
• Alle hjælpemidler
Besvarelsens form:
• Kun papir
Inden prøven skal du…
•
Møde senest ½ time før, prøven starter:
o Læg de ting, du har brug for, frem på dit bord.
•
Herefter må du gerne forlade lokalet for at holde pause, men du skal sidde på din plads senest et
kvarter, før prøven starter.
•
Slukke din mobil – og lægge den i din taske (som placeres på gulvet).
Ikke tilladt
• Brug af internettet, herunder internetsøgning, Studieportalen, Google translate og andre
interaktive programmer.
• Kommunikation med omverdenen via mobiltelefon, Teams, Facebook, Google, chat, mail m.m.
• Du må ikke skrive eller ændre i delte dokumenter (fx Google eller OneNote).
• Plagiat.
Har du fået forlængelse
• Har du ½ time ekstra.
• Er du ordblind, må du bruge ordforslagsprogrammer (fx app-writer) og højtlæsningsfunktionen.
Du får opgaven elektronisk (og på papir).
Toiletbesøg
• Hvis du i løbet af prøven skal på toilet, rækker du hånden op og afventer vagtens kontakt.
Musik
• Der må spilles dæmpet musik, så længe det ikke kan høres af andre.
• Musikken skal ligge på din pc, dvs. du skal have den downloadet på forhånd. Du må ikke spille
online musik fra streamingtjenester som fx Spotify, Tidal eller iTunes, dvs. streamingtjenester
skal være offline.
Når du afleverer…
… skal du huske at skrive under på, at du ikke har snydt (på forsiden af omslaget). Derudover skal
du underskrive din besvarelse på sidste side.
Hvis du forlader den skriftlige prøve før tid, skal du pakke stille og roligt sammen, sådan at du ikke
forstyrrer de andre. Den sidste halve time må du ikke forlade eksamenslokalet. Sørg for at rydde op
på det bord, du har siddet ved.
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Orientering om skriftlig eksamen i engelsk D
Skriftlig prøve kl. 9.00-13.00
Tilladte hjælpemidler:
• Ordbøger (elektroniske eller trykte)
• Alle hjælpemidler
• Tekstbehandling, herunder stave- og grammatikkontrol – skriv i den downloadede skriveskabelon
Besvarelsens form:
• Papir eller din egen computer – husk at skrive under på forsiden af omslaget + på besvarelsens sidste
side
• Hvis du skriver på computer, beder du eksamensvagten om at printe ud for dig.
Inden prøven skal du…
•
Møde senest ½ time før, prøven starter:
o Læg de ting, du har brug for, frem på dit bord.
•
Herefter må du gerne forlade lokalet for at holde pause, men du skal sidde på din plads senest et kvarter,
før prøven starter.
•
Slukke din mobil – og lægge den i din taske (som placeres på gulvet).
Under prøven
Print foregår ved, at vagten printer for dig. Du rækker hånden op og afventer kontakt med vagten.
Ikke tilladt
• Brug af internettet, herunder internetsøgning, Studieportalen, Google translate og andre interaktive
programmer.
• Kommunikation med omverdenen via mobiltelefon, Teams, Facebook, Google, chat, mail m.m.
• Du må ikke skrive eller ændre i delte dokumenter (fx Google eller OneNote).
• Plagiat.
Har du fået forlængelse
• Har du 1 time ekstra.
• Er du ordblind, må du bruge ordforslagsprogrammer (fx app-writer) og højtlæsningsfunktionen. Du får
opgaven elektronisk (og på papir).
Toiletbesøg
• Hvis du i løbet af prøven skal på toilet, rækker du hånden op og afventer vagtens kontakt.
Musik
• Der må spilles dæmpet musik, så længe det ikke kan høres af andre.
• Musikken skal ligge på din pc, dvs. du skal have den downloadet på forhånd. Du må ikke spille online
musik fra streamingtjenester som fx Spotify, Tidal eller iTunes, dvs. streamingtjenester skal være offline.
Når du afleverer…
… skal du huske at skrive under på, at du ikke har snydt (på forsiden af omslaget). Derudover skal du
underskrive din besvarelse på sidste side.

Hvis du forlader den skriftlige prøve før tid, skal du pakke stille og roligt sammen, sådan at du ikke
forstyrrer de andre. Den sidste halve time må du ikke forlade eksamenslokalet. Sørg for at rydde op
på det bord, du har siddet ved.
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EKSAMENSREGLER - AVU

Orientering om skriftlig eksamen i matematik D
Skriftlig prøve kl. 9.00-13.00
Tilladte hjælpemidler:
• Alle hjælpemidler, herunder lommeregner, passer, vinkelmåler, formelsamling, egne noter, gamle
opgaver
• It-værktøj brugt i undervisningen
• Tekstbehandling, herunder stave- og grammatikkontrol – skriv i det udleverede elektroniske xcel-ark
(med navn, kursistnummer og skole i sidehovedet) – husk at gemme filen og kalde den dit navn og
kursistnummer.
Besvarelsens form:
• Din egen computer
Inden prøven skal du…
•
Møde senest ½ time før, prøven starter:
o Læg de ting, du har brug for, frem på dit bord.
•
Herefter må du gerne forlade lokalet for at holde pause, men du skal sidde på din plads senest et kvarter,
før prøven starter.
•
Slukke din mobil – og lægge den i din taske (som placeres på gulvet).
Under prøven
Print foregår ved, at vagten printer for dig. Du rækker hånden op og afventer kontakt med vagten.
Ikke tilladt
• Brug af internettet, herunder internetsøgning, Studieportalen, Google translate og andre interaktive
programmer.
• Kommunikation med omverdenen via mobiltelefon, Teams, Facebook, Google, chat, mail m.m.
• Du må ikke skrive eller ændre i delte dokumenter (fx Google eller OneNote).
• Plagiat.
Har du fået forlængelse
• Har du 1 time ekstra.

•

Er du ordblind, må du bruge ordforslagsprogrammer (fx app-writer) og højtlæsningsfunktionen.
Du får opgaven elektronisk (og på papir).

Toiletbesøg
• Hvis du i løbet af prøven skal på toilet, rækker du hånden op og afventer vagtens kontakt.
Musik
• Der må spilles dæmpet musik, så længe det ikke kan høres af andre.
• Musikken skal ligge på din pc, dvs. du skal have den downloadet på forhånd. Du må ikke spille online
musik fra streamingtjenester som fx Spotify, Tidal eller iTunes, dvs. streamingtjenester skal være offline.
Når du afleverer…
… skal du huske at skrive under på, at du ikke har snydt (på forsiden af omslaget).
Hver fil, du afleverer elektronisk, skal hedde dit navn og kursistnummer. Hver side i filen skal indeholde et
sidehoved med dit navn, kursistnummer og skole. Du afleverer dit x-cel ark i en afleveringsmappe på
LudusWeb.
Hvis du forlader den skriftlige prøve før tid, skal du pakke stille og roligt sammen, sådan at du ikke forstyrrer de andre.
Den sidste halve time må du ikke forlade eksamenslokalet. Sørg for at rydde op på det bord, du har siddet ved.
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