
   

Regler for skriftlig eksamen 
 
Om sygdom (§ 8) 

 Giv besked til skolen hurtigst muligt pr. telefon 
 Lægebesøg og lægeattest  
 Tilmelding til sygeeksamen  

Om at komme for sent (§16) 
En eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, betragtes som udeblevet, og vedkommende har 
ikke krav på at deltage i prøven. Rektor kan dog tillade eksaminanden at deltage, hvis det anses for 
udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis rektor skønner, at 
forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed. Prøvetiden forlænges ikke. Rektor kan dog i 
særlige tilfælde bestemme, at prøvetiden forlænges. 
 
Om snyd (§ 19) 
En eksaminand, som ved en prøve gribes i at give eller modtage hjælp, eller som ved en prøve har benyttet 
ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af rektor fra den pågældende prøve.  
Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand har snydt, fx ved at give eller 
modtage hjælp eller ved at have udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere 
bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til rektor. Bliver formodningen bekræftet, 
bortvises eksaminanden fra den pågældende prøve. 

 Det er eksaminandens ansvar, at der kun anvendes tilladte programmer og filer. Hvis du er i tvivl 
om de enkelte fags regler, så spørg din faglærer eller en eksamensvagt på dagen. Brug af ikke 
tilladte programmer og filer er eksamenssnyd og vil medføre bortvisning fra prøven. 

 Med mindre det er en prøve med netadgang, er det ikke tilladt at være ’på nettet’, hverken skolens 
net eller andre net. Dog kan der være godkendte online ordbøger eller lignende som kræver 
tilkobling. Der må dog stadig ikke kommunikeres med andre under eksamen.  

 Det er ikke tilladt at tilgå online drev gennem browser, mail eller Lectio, da disse muliggør 
kommunikation. Download derfor alt nødvendigt til computeren inden prøven. 

 Stop alle aktive synkroniseringer og notifikationer inden prøven starter. 

 
Tilladte hjælpemidler 

Generelt er alle hjælpemidler tilladte, bortset fra midler til kommunikation med omverdenen og generelt 
internet. Undtagelserne fra reglen er beskrevet ved de respektive fag. Det er elevens ansvar at medbringe 
de hjælpemidler, man ønsker at benytte. 
 
 

Om at aflevere sin besvarelse 

 Kan kun ske til en tilsynsførende.  
 Man skal selv udvælge de ark, der skal afleveres til bedømmelse.  
 Man kan kun aflevere besvarelser på skolens papir lagt ind i omslag med skolens stempel 
 Alle papirark forsynes med sidetal, samlet sideantal, navn, klasse, nummer i klasse, fag og skole. 
 Ved elektronisk aflevering forsynes dokumentet med sidetal og navn, gemmes som pdf og afleveres 

på netprøver.dk via uni-login. 



   

Vigtige grundregler: 

 Til hver prøve medbringer du USB-disk til sikkerhedskopiering og evt. print 
 Man må ikke henvende sig til andre end de tilsynsførende  
 Man må ikke forlade sin plads, før man har fået tilladelse fra en tilsynsførende (dette gælder også 

efter prøven, mens de tilsynsførende kontrollerer at alle besvarelser er til stede). De sidste 15 min. 
af prøvetiden må man ikke forlade sin plads. 

 Hvis du har forladt lokalet før prøvetidens udløb, skal computer, usb-disk og kladder forblive i 
lokalet. Computer m.v. kan hentes, når prøvetiden er udløbet for alle i lokalet. Hallen vil være åben 
til kl. 16.30. 

 Skolen vil i begrænset omfang kunne tilbyde assistance til at løse tekniske problemer under prøven. 
Hvis strømsvigt eller andre sammenbrud gør det umuligt at benytte maskinerne, fortsættes prøven 
med brug af blyant eller kuglepen.  

 Du kan benytte en printer, der er opstillet i eksamenslokalet til dette formål. Du skal selv 
medbringe en USB. 

Forlænget tid til enkelte elever: 

I særlige tilfælde kan skolen tildele ekstra tid til enkelte elever. Det kan være ordblindhed eller andre 
diagnoser der kan være årsagen. Det vil være 1 time ekstra uanset om det er en 4, 5 eller 6 timers eksamen. 
Er der en 1. delprøve på 1 time vil der være 15 min. ekstra til denne delprøve og så efterfølgende 45 min. til 
den sidste delprøve. Er den 1. delprøve på 2 timer, vil der være ½ time ekstra og efterfølgende ½ time 
ekstra til den sidste delprøve. Den samlede ekstra tid vil altid være 1 time. 

Ofte stillede spørgsmål om eksamen 
 
1. Må man holde en rygepause under en skriftlig prøve? 

Svar: Nej. Der er rygeforbud på Støvring Gymnasium. 
 

2. Må man tage sin computer med ud af prøvelokalet når man har afleveret sin besvarelse? 
Svar: Man må tage sin computer med hjem når tiden er gået for den prøve man er oppe i. Man kan 
ikke gå før tid og så vende tilbage og hente sin computer ved egen prøvetids udløb, hvis der fortsat 
er eksamen i lokalet i andre fag eller elever med forlænget tid. 
 

3. Må man forlade prøvelokalet når man har afleveret sin besvarelse? 
Svar: Ja, bortset fra det sidste kvarter af prøvetiden. I dette kvarter må ingen forlade sin plads. 
 

4. Skal man aflevere sin kladde? 
Svar: Nej, man skal kun aflevere det, der skal bedømmes. Det er eksaminanden selv der har 
ansvaret for at udvælge de ark, der skal bedømmes. 

 
5. Må man tage opgaven og kladden med sig ud når man har afleveret sin besvarelse? 

Svar: Ja, hvis prøvetiden er gået. Hvis man går tidligere skal man lade det ligge og så evt. komme 
tilbage umiddelbart efter prøvens afslutning og hente det. Man kan dog ikke komme ind i lokalet 
før samtlige dagens eksamener er afsluttet. 

 
6. Kan jeg låne computer, ordbøger, lommeregner m.v. af skolen til en skriftlig eksamen? 

Svar: Man er selv ansvarlig for at medbringe hjælpemidler. Skolen kan låne ud i ret begrænset 
omfang. Hvis du gerne vil låne en computer, skal du reservere den hos Greta på biblioteket nogle 
dage forinden, og du skal hente den på biblioteket senest kl. 8.30 på prøvedagen. 

 
7. Må man høre musik under eksamen? 

Svar: Ikke til 1. delprøver uden hjælpemidler. Man må gerne til prøver med hjælpemidler, men det 
skal være offline musik – med mindre det er en prøve med netadgang. 


