Retningslinjer - skriftlig eksamen på DfG
Inden eksamensdagen:
Du har ansvaret for
- at orientere dig om hvor og hvornår, du skal til eksamen.
- at medbringe skriveredskaber og tilladte hjælpemidler; ordbøger, godkendt
lommeregner, noter etc. Din faglærer giver en orientering herom.
- at sikre dig, at din computer kan gå på netprøver.dk og medbringe Uni login
og/eller nem-id
Kun papir, millimeterpapir o.l. stilles til rådighed af skolen – Se også oversigten over
hjælpemidler i forbindelse med de skriftlige eksamener på undervisningsministeriets
hjemmeside www.uvm.dk

På eksamensdagen:
Sygdom: Hvis du er syg på eksamensdagen, skal skolen straks have besked. Skolen skal
snarest modtage en lægeerklæring for den pågældende dag. Hvis du bliver syg under
eksamen, skal du henvende dig til vagterne. Du skal straks søge læge for at få udstedt en
lægeerklæring. Hvis skolen ikke modtager en lægeerklæring, gælder det som om du har
været til eksamen og din præstation vil blive bedømt. Det er mulighed for sygeeksamen på
de af ministeriet udmeldte tidspunkter.
Ved eksamens start:
Du skal
- møde 30 min. før eksamens start. Alle eksamener på nær musik starter kl. 9.00.
Mødetid er altså 8.30. Det er vigtigt.
- Sikre dig at du sidder på den plads, hvor der ligger en seddel med dit navn
- placere dine medbragte hjælpemidler, mad- og drikkevarer på dit bord. Hvis det er en
eksamen uden hjælpemidler, skal tasker m.v. anbringes væk fra bordet.
- forsyne det udleverede papir med alle relevante oplysninger; navn, klasse, fag, dato,
skole, sidetal osv. Kun det af skolen udleverede papir med hoved må benyttes til
aflevering.
- hvis du skal benytte en af skolens computere, tjekke om den fungerer, samt lave
sidehoved med navn, klasse, fag, dato, skole, sidetal osv.
- sikre dig, at din mobiltelefon er slukket og aflevere den til vagterne.
(Du må i kke have den i tasken!)

Under eksamen:
- Gem din opgave undervejs!
- Det er ok at spise -bare det foregår roligt - God stil
- Det er tilladt at afspille musik under de skriftlige prøver. Det er en forudsætning at
musikken er lav og ikke forstyrrer andre. Andre elever, eksamensvagter og de
eksamensansvarlige kan til enhver tid bede om at musikken skrues ned eller slukkes,
hvis den opleves forstyrrende. Musikken skal være offline og må udelukkende
afspilles via computer. Derfor er der ikke mulighed for musik i de dele der er helt
uden hjælpemidler.
Du må ikke
- bruge nettet (med mindre det er en eksamen med netadgang!)
- henvende dig eller snakke med eller på anden måde kommunikere med andre hverken i eller udenfor lokalet.
- forlade din plads uden tilladelse fra en vagt, for at hente papir, gå på toilettet, ryge
eller lign.
- forlade lokalet den sidste halve time inden eksamens udløb
- tage opgaveformuleringen og ikke-afleverede ark samt dine hjælpemidler med ud fra
eksamenslokalet, før tiden er udløbet.
- sidde og vifte med eksamensark. Papiret skal hele tiden ligge på bordet.

Ved aflevering:
Afleveringen foregår ved din plads via netprøver.dk - Du skal blive siddende på pladsen,
mens vagten kontrollerer at du har afleveret korrekt. Vagterne kan tjekke om din aflevering i
netprøver.dk er OK
Inden eksamenstiden er udløbet, skal du aflevere din besvarelse og blive siddende på din
plads uden at snakke med andre, før alle har afleveret. (også selvom tiden skulle være
overskredet).

Hvis du afleverer før eksamenstidens udløb og forlader eksamenslokalet, må du ikke tage
dine medbragte, tilladte hjælpemidler eller andre private genstande med ud af
eksamenslokalet. Alt, også ark, der ikke ønskes bedømt, må kun tages med, når aflevering
sker ved eksamenstidens udløb. Dette er af hensyn til de andre elever.

HUSK! For at alle elever får mest mulig ud af hele tiden, må man ikke forlade
eksamenslokalet de sidste 30 min.

