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0. Før eksamen
It-anvendelse
Du skal selv medbringe computer og sørge for på forhånd at have tjekket, at den virker. Det er
vigtigt, du ALTID forud for en eksamen har sørget for, at have downloadet den seneste version af
Tryllehat og sikret dig, at den fungerer på netværket.
Det er dit ansvar at kunne beherske brugen af it i en sådan grad, at eksamen kan gennemføres
uden hjælp fra andre.

Internetblokering
Under eksamen bliver du som udgangspunkt internetblokeret, hvilket indebærer, at du kun har
adgang til udvalgte websider og drev.
Hvis du har noget materiale liggende på nettet, som du skal bruge under eksamen, skal du medbringe det på en USB-stik eller gemme det på dit personlige drev (Z).
Under internetblokeringen har du stadig adgang til dit personlige drev (Z) og eksamensdrev (O),
men IKKE til Fællesdrev (U) og Lectio.
Internetblokeringen vil gælde for hele dit hold i alle de dage, holdet er til eksamen. Det vil sige, du
kan være blokeret flere dage, hvis holdet har eksamen over flere dage.
Du kan IKKE få blokeringen ophævet som enkeltperson.
Du vil således ikke have mulighed for at logge på fx webmail / hotmail / dropbox, men vil kun have
mulighed for at tilgå følgende hjemmesider:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordbogen.com
Nyeordidansk.dk
Uni-login
Tryllehat
ordbog.gyldendal.dk
Ordnet.dk
Retskrivning.dk
Topmaps.dk
leconjugueur.lefigaro.fr
Sproget.dk

Det er ikke tilladt at logge på andre trådløse netværk end ”anno-1884”, som du tilgår via Tryllehat.
Hvis du forsøger at tilgå andre hjemmesider end ovenstående, er det at betragte som snyd, der vil
medføre øjeblikkelig bortvisning fra eksamen.
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Brug af computer
Selv om du til daglig kan få din computer på skolens netværk, skal du alligevel følge forholdsreglerne nedenfor, idet vi IKKE har mulighed for at løse eventuelle problemer med din computer lige
før eksamensstart.
Forholdsregler:
1. Tag din bærbare computer med i skole og log på via Tryllehat til Mac eller Windows.
Tryllehat til Mac og Windows kan downloades via skolens hjemmeside eller via dette link:
http://tryllehat.herningsholm.it/download.php?SchoolId=2
2. Tjek at de relevante programmer virker i forhold til de prøver du skal op i!
- hvis du skal op i dansk eller et sprogfag – Start www.ordbogen.com – lav en lille test
- print en test side på en af skolens netværksprintere
- gem en fil på dit Z-drev og åbn den igen.
3. Dun kan få hjælp og finde links på skolens IT-afdelings hjemmeside:

https://www.scu.dk/for-elever-og-kursister/it-afdeling/
Hvis du ikke kan få ovenstående til at virke, så kontakt it-afdelingen snarest!!

1. Skriftlig eksamen
Mødetid
Husk at møde i god tid i det pågældende lokale. Ved skriftlige eksamener senest 15 min. før eksamensstart.

Hvornår er en eksamen begyndt
En eksamen er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt. Prøven afvikles inden for den i
læreplanen fastsatte tidsramme.

Uddeling af eksamensopgaver
•
•
•
•

Opgaver bringes til lokalet af den eksamens- og/eller uddannelsesansvarlige.
Opgaver uddeles af tilsyn ved eksamensstart.
Opgaverne i faget Matematik D ligger i elektronisk form, hentes på eksamensdrevet ( O:)
Opgaverne til ordblinde elever ligger i elektronisk form, hentes på eksamensdrevet (O:)

Gem på drev / Udskrivning
Laver du din besvarelse på computer, så huske at gemme jævnligt på Z-drevet eller direkte på
USB-stik.
Opgaven skal udskrives via netværksprinter eller lokalt fra USB-stik.
Du må ikke selv gå til printeren. Det vil blive betragtet som forsøg på snyd og kan medføre bortvisning. Tilkald i stedet tilsynet ved håndsoprækning.
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Du vil ikke kunne få udskrevne dokumenter uden navn og eksamensnr. udleveret. Dit eksamensnr.
finder du på dit navneskilt ved prøven.

Hjælpemidler
Tilladte hjælpemidler vil fremgå af den udleverede eksamensoversigt. Er du i tvivl, så spørg din
underviser.
Du har selv ansvaret for at medbringe relevante hjælpemidler: ordbøger, lommeregner, skriveredskaber, bøger, notater, høretelefoner m.m. i de fag, hvor det er tilladt. Disse ting kan ikke lånes af
skolen.
Der vil dog være et vist antal ordbøger i lokalet til fælles brug. Har du behov for at låne en ordbog,
så kontakt tilsynet. Har du brug for en ordbog på dit eget sprog, skal du selv medbringe den.
Det er tilladt at benytte høretelefoner til aflytning af musik ved eksamen under forudsætning af, at
det ikke er til gene for andre. Det vil til enhver tid være tilsynet, der vurderer, om det er til gene for
de øvrige eksaminander.
Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt under nogen omstændigheder.

Under eksamen
Under eksamen må du kun henvende dig til tilsynet - ikke til de øvrige elever.
Henvendelse til tilsynet sker ved håndsoprækning.
Du må kun forlade lokalet under ledsagelse af tilsynet og kun ved evt. toiletbesøg.
Det er ikke tilladt hverken at ryge e-cigaretter, cigaretter eller andet under eksamen jf. skolens
rygeregler.
Evt. mad og drikke skal medbringes ved eksamens start.
Såfremt du forlader eksamenslokalet uden tilladelse fra og uden ledsagelse af et tilsyn, betragtes
eksamen som afbrudt.

Aflevering
Husk at udfylde forsiden af det udleverede omslag med navn, eksamensnr., fag, hold/klasse samt
antal sider. Alle ark i besvarelsen skal ligeledes være forsynet med navn, eksamensnr., fag og
hold/klasse.
Opgavebesvarelsen skal umiddelbart efter eksamenstidens udløb foreligge på papir og afleveres i
det udleverede omslag med din underskrift.
Det er dit ansvar, at samtlige sider afleveres til bedømmelse.
Hvis du ønsker kladde til bedømmelse, vedlægges kladden besvarelsen.
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For at sikre ro for de elever, som bruger hele eksamenstiden, er det ikke tilladt at forlade eksamenslokalet de sidste 15 minutter.
Når du afleverer ved eksamenstidens udløb, skal du blive siddende på din plads, indtil alt materiale
(både besvarelse og kladde) fra alle elever er indsamlet af tilsynet.
Hvis du vælger at aflevere før eksamenstidens udløb, er det ikke tilladt at tage hverken den trykte
opgave eller din computer med ud af eksamenslokalet. Disse kan først afhentes i eksamenslokalet,
når prøven er helt afsluttet inkl. evt. forlænget tid i lokalet.

2. Mundtlig eksamen
Du medbringer selv tilladte hjælpemidler til eksamen.
Tilladte hjælpemidler vil fremgå af den udleverede eksamensoversigt. Er du i tvivl, så spørg din
underviser.
Der vil som hovedregel være mulighed for at anvende elektroniske hjælpemidler ved forberedelse
af mundtlige eksamener. Du skal selv medbringe elektronisk lagrede hjælpemidler på USB. Der vil
ikke være netadgang i forberedelses- eller eksamenslokalerne.
En mundtlig eksamen er begyndt, når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
En eventuel forberedelsestid indeholder tid til udlevering af opgave og materiale. Eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse indeholder tid til votering og karakterfastsættelse.

3. Mobiltelefoner ved eksamen
Ved eksamener er det ikke tilladt at have mobiltelefoner ved sig. De skal derfor slukkes og afleveres til tilsynet inden eksamens start.
Det er dit eget ansvar at huske at få mobiltelefonen med dig, når du forlader eksamen. Ved skriftlige eksamener udleveres mobiltelefoner, når opgaven er afleveret og lokalet forlades.
Overtrædelse betragtes som forsøg på snyd og kan medføre bortvisning fra eksamen.

4. Sygdom og udeblivelse
Udeblivelse fra eksamen uden lovlig årsag er ikke tilladt. Evt. fravær skal meddeles skolen omgående med oplysning om årsagen hertil.
Meddelelse skal ske ved at ringe til skolens kontor på tlf. nr. 2098 3384.
Hvis du kommer for sent til en skriftlig eksamen, har du ikke krav på at deltage i eksamen. Skolen
kan dog tillade dig at deltage, såfremt skolen anser det for udelukket, at du kan have modtaget
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oplysninger om opgaven, og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Eksamenstiden forlænges ikke tilsvarende.
Hvis du kommer for sent til en mundtlig eksamen, har du ikke krav på at deltage i eksamen. Skolen
kan dog tillade dig at blive eksamineret på et senere tidspunkt, såfremt skolen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet.

5. Snyd og bortvisning
Hvis du under eksamensforløbet overtræder skolens eksamensreglement, kan skolen bortvise dig
fra eksamen.
Du vil straks blive bortvist fra eksamen, såfremt du gribes i at forsøge at skaffe dig selv eller give en
anden elev hjælp til besvarelse af en opgave.

6. Klager over eksamen
Du kan indgive klage til skolen om forhold ved eksamen.
Klagepunkterne skal være præcise og begrundede og indgives skriftligt til rektor/uddannelseschef.
Klagen kan vedrøre:
•
•
•

eksaminationsgrundlaget
eksaminationsforløbet
bedømmelsen

Klagefristen er senest to uger efter at karakteren på sædvanlig måde er meddelt dig.
Du kan til brug for udarbejdelsen af klagen ved skriftlige eksamener få udleveret en kopi af opgaven og besvarelsen.
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