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OBSOBS: Gem dette dokument på din PC/Mac:

Eksamensinformation til 3g.
2019
Indhold:
Antal eksaminer:
Prøvefagsudtræk:
Offentliggørelse:
Kommunikation i eksamensperioden:
Mundtlige eksaminer:
Skriftlige eksaminer:
De vigtigste regler ved skriftlig eksamen:
Generelle websider der kan bruges til prøver og eksamen:
Elektronisk aflevering og Netprøver.

Anden relevant information
På de flg. sider er der information om, de for dig relevante forhold, vedrørende eksamen:

Love og bekendtgørelser mv.:
Link-samling (gå til)
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Antal eksaminer: ( til forside)
Studentereksamen er en samlet eksamen, som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med én. Eksamen kan omfatte prøver i
alle fag på uddannelsen, undtagen idræt på C-niveau. Undervisningsministeren fastsætter hvert
år, i hvilke fag den enkelte elev skal aflægge prøve.

Prøvefagsudtræk: (til forside)
De skriftlige prøver indgår i udtrækket. Den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige og 3
mundtlige prøver.
Prøver i fag på B-niveau med både skriftlig og mundtlig prøve vil indgå frit i udtrækket.
I fag på A-niveau med både mundtlig og skriftlig prøve aflægges mindst én prøve.
Der skal aflægges prøve i AT.

Offentliggørelse: (til forside)
Planen offentliggøres på Lectio: Eksaminer, mødetider og lokaler vil være anført på forsiden
samt under de enkelte eksamensdage, når du logger ind.
10. maj 2019: Offentliggørelse af planen for skriftlige prøver samt AT-eksamen.
16. maj 2019: Offentliggørelse af årskarakterer i afsluttende fag.
16. maj 2019: Offentliggørelse af hele eksamensplanen.
Det er vigtigt at du selv kontrollerer dine eksaminer i forhold til ovennævnte regler. Skulle du være i tvivl, så skal du hurtigst muligt henvende dig på kontoret, så vi kan foregribe evt. fejl.

Kommunikation i eksamensperioden: (til forside)
AL kommunikation vil foregå via Lectio! Du er derfor forpligtiget til dagligt, at logge ind på Lectio
og orientere dig!
Du skal være opmærksom på at der kan ske ændringer med dine mødetider og dage. Hvis dette
sker minimum 2 dage inden ændringen vil du ikke blive specielt varslet. Sker det efter, vil vi også
sende dig en personlig besked via Lectio.

Mundtlige eksaminer: (til forside)
Som nævnt vil dine mødetider fremgå af Lectio. Det er vigtigt at du møder til tiden, da en eksaminand, der udebliver fra, eller kommer for sent til en prøve, ikke har krav på at aflægge prøven.
Det fornuftigste er at møde én eksamination før man selv skal op.
Ved prøver med 24 timers forberedelse trækkes spørgsmålet på rektors kontor.

Skriftlige eksaminer: (til forside)
De skriftlige eksaminer for stx er normalt dubleret. Dvs. der afholdes 2 eksaminer på forskellige
dage for hvert fag. Så husk at tjekke hvilken prøvedag du skal op! –Det er ikke sikkert at det er
samme dag, som de andre på skal op!
Alle skriftlige prøver starter kl. 9.00 præcis, UNDTAGEN skr. Musik der starter kl.8.00.
Husk at der i alle fag er elektronisk udlevering og aflevering af opgaver og besvarelser.
I fag med prøve uden hjælpemidler udleveres der papirudgaver af begge delprøver ved prøvens
start.
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De vigtigste regler ved terminsprøver/skriftlig eksamen:
1. Hvis du medbringer en mobiltelefon, SKAL den slukkes HELT og være anbragt i ”mobilhotellerne” som er anbragt lige inden for døren i hallen. Overtrædelse af denne regel vil give en
skriftlig advarsel og kan medføre bortvisning fra skolen. (Under prøverne vil der blive screenet for tændte mobiltelefoner og ulovlig tilgang til det åbne internet)
Generelt:
2. Du skal være på din plads 10 min. før prøvens start.
3. Prøven starter præcist !!
4. Kommer du for sent, så henvend dig straks på rektors kontor.
5. Bliver du syg, så giv skolen besked så hurtigt som muligt.
6. Du må ikke kommunikere med andre under prøven (dette inkluderer tegn og fagter mv.)
7. Du må ikke forlade din plads under prøven, uden tilladelse fra en tilsynsførende.
8. Du kan ikke påregne teknisk hjælp med opstilling og under prøverne.
9. Under prøven må man ikke have forbindelse til omverden.
10. Under prøven skal Pc’ens højtalere været slået fra.
11. Musik, spil, o. lign. må kun benyttes i det omfang, det ikke er til gene for de øvrige eksaminander. Vagterne afgør om dette er tilfældet.
12. I det sidste kvarter før en prøves ophør må ingen eksaminand forlade sin plads.
13. I skal blive siddende og må ikke tale med hinanden, før alle besvarelser er afleveret.
14. Går du før tid må du ikke medtage din computer mv., og du kan først afhente dem når alle
prøver er overstået.
15. Går du når din prøve er afsluttet, må du medtage din bærbare computer. (Har du printere
og/eller stationære computere mv. med, kan du først afhente det efter at alle prøver er afsluttet)
Opgavebesvarelsen og Hjælpemidler:
16. Du skal selv medbringe computer.
17. Når I logger på skolens netværk kan i få adgang til ordbøgerne og netprøver.dk, hvor opgaverne ligger. (Husk at lave en genvej på dit skrivebord)
18. I skal downloade jeres opgaven og gemme den på jeres egen computer.
19. Jeres faglærer har inden prøven orienteret jer om, hvilke hjælpemidler der er tilladt.
20. I delprøver, hvor der ikke må anvendes hjælpemidler, skal PC’ere minimum have skærmen
slukket og hjælpemidler til den øvrige del af prøven må ikke være placeret på bordet.
21. Hjælpemidler må først tages i brug, når delprøven uden hjælpemidler er indsamlet.
22. I må ikke låne noget af hinanden under en skriftlig prøve.
23. Du er selv ansvarlig for at medbringe alle de øvrige tilladte hjælpemidler. (Tegne- og skriveredskaber, godkendte lommeregnere, formelsamlinger, databøger, ordbøger, etc.)
24. Når tiden er gået tilkendegiver de tilsynsførende, at prøven er afsluttet. Din besvarelse skal
være gemt som læsbar pdf-fil og navngivet med dit navn og holdbetegnelse.
25. Aflevering skal ske til en tilsynsførende.
26. Alle eksemplarer af opgaver og besvarelser/kladder skal blive i eksamenslokalet, indtil prøvetiden er udløbet. Dette gælder også computere og flytbare lagerenheder. (Du kan afhente
dem umiddelbart efter de sidste prøvers afslutning).
Er du i tvivl om noget, så henvend dig straks til en tilsynsførende.
Overtrædelse af reglerne behandles efter eksamensbekendtgørelsens § 20 (bortvisning)!
(til forside)
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Generelle websider der kan bruges til prøver og eksamen:
Disse websider kan tilgås under skriftlig eksamen:
http://ordbog.gyldendal.dk
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com
https://ordnet.dk/
https://www.ordbogen.com/da/
Netprøver:
https://www.netproever.dk
(til forside)

Elektronisk aflevering og netprøver:
Adgangen til netprøver.dk sker vha. jeres UNI-login. Det er derfor vigtigt at I IKKE ændrer den
adgangskode skolen har udleveret til jer.
Hvis I har glemt proceduren, så kan I opfriske den via nedenstående 3 link:
Brugervejledning til elever (pdf) (opdateret 14/5 2018)
Eksamensvagten skal tjekke at du har fået en kvittering for aflevering og at prøven er modtaget i
netprøver fra den rigtige adresse.
(til forside)

Love og Bekendtgørelser: Du kan, ved at benytte flg. link, gå direkte til de originale love og
bekendtgørelser.
(STX-bekendtgørelse og gymnasieloven er markeret som ”historisk”, men den gælder stadig elever efter ”gammel” ordning)

Regler om prøver og eksamen
https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507
valgfagsbekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132670#B2

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdomsog voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308

Procedure ved behandling af klager over skriftlige prøver
http://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever

Prøve- og eksamensinformation marts 2019
Prøve-og-eksamensinformation for elever før august 2017 - marts 2019 (pdf)

Prøvekalender for de gymnasiale uddannelser - skoleåret 2018/2019
Prøve- og eksamenskalender for skoleåret 2018/2019 (pdf) [08.02.2019]

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172814

(til rel.inf.)

