
Mundtlig eksamen 
Vigtige ting at huske 

 

* Eksamensplanen offentliggøres på Lectio. 

* Mulige fag er fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin og som man ikke har valgt på 

højere niveau året efter. 

 

* Viden om eksamen fås fra: 

- Faglæreren og læreplan. 

- Det gule/blå hæfte. 

 

* Mødetid: Indprent jer de datoer og KLOKKESLET for eksaminer og årsprøver. Kom i god tid 

før (30 min.), i skal trække spørgsmål. 

 

* Opholdssted: fællesareal. Ro. 

 

* § 9 Om sygdom: 

 - Dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund giver ret til omeksamen snarest. 

- Ved sygdom: Kontakt skolen og skaf en lægeerklæring.  

 

* § 17 Om at komme for sent. 

- Man har ikke krav på at deltage i prøven, men betragtes som udeblevet. 

- Rektor kan give tilladelse til prøve på senere tidspunkt, hvis forsinkelsen er rimelig 

begrundet. 

- Under alle omstændigheder: Kontakt skolen hurtigst muligt, hvis man kan se, man kommer 

for sent. 

 

* § 12 Lodtrækning: Eksamensspørgsmål tildeles ved lodtrækning. Hver elev skal have mindst 

4 valgmuligheder. 

 

* § 15 Hjælpemidler. Alle hjælpemidler er tilladt, med mindre der står andet i under fagene. 

Orienter jer derfor grundigt via fagbilag og faglærer, hvilke hjælpemidler, der er tilladt i 

forberedelsestiden. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at gå på nettet. 

* § 16 En eksamen er begyndt, når eleven er gjort bekendt med eksamensspørgsmålet. Så skal 

der gives en karakter. 

 



* § 20: Om snyd. 

- Hvis man bliver grebet i at snyde i forberedelsestiden eller under eksaminationen (bruge 

forbudte hjælpemidler, kontakt med andre etc.), bortvises man fra prøven. 

- Jeg vil godt her gøre opmærksom på de bærbare computere. I fag, hvor alle hjælpemidler 

er tilladt i forberedelsestiden, er det tilladt at medbringe sin bærbare computer (hvor man 

f.eks. har sine notater). Det er dog som udgangspunkt under ingen omstændigheder 

tilladt at bruge den til at komme i kontakt med andre. Opdages dette, bortvises man 

øjeblikkeligt. 

- Og i forlængelse heraf: MOBILTELEFONER ER FORBUDT I FORBEREDELSES-

LOKALET. La´ dem blive hjemme, giv dem til en kammerat, inden I går ind og trækker 

spørgsmål eller aflever dem i SLUKKET TILSTAND, når I trækker spørgsmål. 

 

- Bliver man bortvist, kan man aflægge eksamenen igen i næste eksamenstermin (typisk året 

efter). 

 

 

* Eksamen er offentlig! (§13) Aftal evt. at overvære hinandens eksamen eller måske især 

årsprøve. 

 

 

* § 29 Om censors rolle: 

- Skal holde øje med, at alt går rigtigt til. 

- medvirke i bedømmelsen af den faglige præstation. 

- må stille uddybende spørgsmål (NB! Ved AT-prøven i 3g er censor mere ligeværdig). 

- Skal lave notater. 

- bestemmer, hvornår prøven er slut. 

 

* § 47-53 Om klageret. 

- Hvis man er utilfreds med sin karakter eller den måde eksamen er foregået, har man ret til 

at klage. 

- Dette sker ved henvendelse til rektor, som så typisk vil bede om skriftlig klage, hvis han 

synes der er substans i klagen. Den skriftlige klage skal komme senest 14 dage efter 

eksamen/karakterens offentliggørelse. Rektor afgør derefter klagen efter at have spurgt 

involverede parter (censor, eksaminator). 

- Klagen kan resultere i tilbud om omeksamen, ombedømmelse eller afvisning. 

- Eleven kan anke rektors afgørelse til ministeriet. 

- Klagen kan resultere i en lavere karakter. 


