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Orientering om eksamen

til sygeeksamen, skal du have søgt
læge senest på eksamensdagen og
sygdommen skal være dokumenteret
ved en lægeattest (som du selv betaler).

2020-2021

Tilmelding og framelding til eksamen
Du er automatisk tilmeldt eksamen, når
du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at
framelde dig eksamen, skal du henvende
dig i studievejledningen hurtigst muligt.
Vær opmærksom på, at det kan få
konsekvenser for din ret til at modtage
SU, hvis du framelder dig eksamen.
Start på eksamen
Påbegyndelse af prøve
En skriftlig prøve er startet, når
uddelingen af opgaverne er påbegyndt/
hentet i netprøver. En mundtlig
prøve er begyndt, når du har trukket
eksamensspørgsmålet.
Når en prøve er begyndt, skal der gives
en bedømmelse, med mindre der sker
bortvisning på grund af snyd eller
sygdom under eksamen.
Eksamensplan
Forud for eksamen får du din
eksamensplan. Det er vigtigt, at du
kontrollerer din eksamensplan for datoer

Hjælpemidler ved eksamen
Generelt
Anvendelse af hjælpemidler under en
prøve er tilladt. Ved mundtlig eksamen
både i forberedelsestiden og ved
selve eksaminationen. Dog er der i
enkelte fag fastsat begrænsninger (se
nedenfor). Hvis CD-ord har været et fast
hjælpemiddel i undervisningen, må du
bruge det til eksamen.

og er der overlap på datoer, giver du
straks besked til dine faglærere.
For sent fremmøde
Kommer du for sent til en skriftlig prøve,
betragtes du som udeblevet, og du
har ikke krav på at deltage i prøven.
Dette kan medføre at du mister retten
til SU. VUC kan dog i særlige tilfælde
dispensere for ovenstående.
Kommer du for sent til en mundtlig
prøve, har du ikke krav på at deltage
i prøven, men kan, hvis VUC skønner,
at forsinkelsen er rimeligt begrundet,
få tilbud om at komme til prøve på et
senere tidspunkt.
Sygdom ved eksamen
Bliver du syg eller på anden måde
forhindret i at møde til en prøve, skal du
straks underrette VUC. Ellers kan du
miste retten til SU. Opstår sygdommen
under eksamen, har du adgang til
sygeeksamen. For at få tilladelse
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Skriftlig og mundtlig eksamen
Egne noter og egne opgaver (f.eks.
stile i dansk og engelsk og andre
opgaver, du har lavet i fagene) må
anvendes. Vedrørende internet: Teams
må anvendes samt internetsider
du har anvendt i undervisningen er
tilladt. Dvs. internetsider der står
på fagets undervisningsbeskrivelse.
Onlineordbøger er også tilladte.
Enhver form for kommunikation med
omverdenen er ikke tilladt.
Begrænsninger ved skriftlige prøver
•
Matematik B: Under den første del
af prøven (varighed 1½ time) må
computer eller faglige hjælpemidler
ikke benyttes (kun alm. kvadreret
papir og mm-papir må benyttes).
Efter 1½ time indsamles alle
besvarelser af første del af
opgavesættet, og herefter må alle
fagets godkendte hjælpemidler
benyttes.

Snyd ved prøven
Hvis du snyder, bliver
du bortvist fra den
pågældende prøve.
Bortvisningsgrunde:
•
giver eller modtager
hjælp under eksamen
•
kommunikerer med
omverden
Andre bortvisningsgrunde:
•
Hvis du henvender
dig til andre end de
tilsynsførende
•
Hvis du larmer (f.eks.
chips-poser) eller på
anden måde er til
gene for de øvrige
prøvedeltagere
•
Hvis du ikke
respekterer
henstillinger fra
skolens ledelse, lærere
og tilsynsførende
Ved mistanke om snyd
kan skolen tilbageholde
din computer i op til 24
timer jvf. BEK nr. 1077 af
13/09-2017 §6 stk. 4.
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•

Matematik C: Under den første del
af prøven (varighed 1 time) må der
ikke benyttes hjælpemidler (kun alm.
kvadreret papir og mm-papir må
benyttes samt formelsamling). Efter
1 time indsamles alle besvarelser
af første del af opgavesættet, og
herefter må alle fagets godkendte
hjælpemidler benyttes.

Ordblinde må anvende
ordforslagsprogrammer under delprøve
1 i matematik C og B. Ordblinde
må desuden anvende computer
under delprøve 1 til oplæsning af
matematikopgaven; computer må ikke
anvendes til delprøve 2 før starten på
denne del af eksamen begynder.
Kursister, som har anvendt CD-ord som
et dagligt hjælpemiddel, må anvende
computer til oplæsning under delprøve 1
i matematik C og B. Computeren må ikke
anvendes til delprøve 2 før starten af
denne del af eksamen begynder.
Særligt om skriftlig eksamen
Før prøvens start
Du skal møde op i eksamenslokalet
senest 30 min. før prøvens start.
Mobiltelefoner skal før prøvens start
afleveres (slukket) til tilsynet.
Hvis du bliver forsinket, skal du straks
ringe til skolen. Skive tlf. 97521822,
Viborg tlf. 86611700.
I prøvelokalet kan du sætte dig, hvor du

vil, medmindre din plads er angivet med
et gult omslagspapir med dit navn på.
15 minutter før prøvens start lukkes
dørene, og ingen må komme ind eller ud
af lokalet. Tilsynet vil herefter give nogle
praktiske oplysninger.
Under prøven
Når du er i prøvelokalet, skal du vise
hensyn til andre og følge prøvetilsynets
anvisninger.
Hvis du har brug for hjælp eller skal
på toilet, skal du henvende dig til
prøvetilsynet ved at række hånden op.
Er det nødvendigt at forlade lokalet,
skal du ledsages af en tilsynsførende
hele tiden – du må ikke forlade din
plads uden at have fået tilladelse fra en
tilsynsførende. Overholdes dette ikke,
betragtes prøven som afbrudt.
I de sidste 15 minutter af prøven må
ingen forlade sin plads/prøvelokalet
heller ikke efter at have afleveret sin
besvarelse.
Det er tilladt at lytte til musik under
prøven, hvis det foregår uden at
genere de andre eksaminander – dog
ikke under delprøve 1 (matematik
B og C). Afspilning kan foregå fra
computeren (offline!) – men altså ikke
fra mobiltelefon. Det kan generelt
anbefales at medbringe høretelefoner,
da flere eksamensopgaver kan indeholde
videoklip.
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Efter prøven
Når du er færdig med din opgave,
afleverer du den elektronisk i
netprøver.dk. Dette gælder matematik,
engelsk og dansk.
Du bestemmer selv, hvad der skal
afleveres til bedømmelse. Husk at
skrive sidetal, fag og holdnavn (f.eks
vDh9DaA). Du må IKKE skrive navn,
cpr.nr., institutionsnavn eller andet,
der kan identificere dig, da de skriftlige
prøver er anonymiseret. Dette gælder
ikke matematik delprøve 1, der besvares
på papir, hvor du stadig skal skrive
navn m.m. Anonymisering gælder kun
de skriftlige prøver, der udelukkende er
i Netprøver. I matematik, hvor du skal
aflevere delprøve 1 efter 1 time/1½
time, lægger du besvarelsen ind i det
gule omslag og bekræfter ved din
underskrift, at besvarelsen er lavet af
dig uden brug af hjælpemidler, der ikke
har været tilladt under prøven.
Når du har afleveret din opgave i
netprøver, rækker du hånden op og
afventer, at en tilsynsførende kommer
hen til dig. Når vagten har registreret
din besvarelse i netprøver, må du forlade
lokalet.
Går du før prøvetiden er slut, må du tage
dine ting med ud (PC, telefon og andet).
Dette skal foregå stille, så du ikke
forstyrrer de andre kursister.

Når prøven er afsluttet, skal du blive
siddende og må ikke kommunikere med
andre, før alle besvarelser er registreret
som afleveret af vagterne i netprøver.
IT-udstyr ved prøver
Du bruger din egen computer og
strømforsyning til eksamen. Skolen
sørger for mulighed for at kunne tilslutte
strøm.
Du skal selv kunne betjene de
computerprogrammer, du har brug for
under prøven.
Det er dit eget ansvar, at IT-udstyret
virker og kan betjenes korrekt. Det
tilrådes derfor, at du løbende gemmer og
udskriver under prøven. Medbring gerne
USB-stik. Det tilrådes ikke, at du låner
en computer af andre lige før eksamen
eller skifter til en ny, som du ikke er
blevet bekendt med før prøven.
Det er dit eget ansvar at kunne
fortsætte prøven i hånden, hvis ITudstyret ikke virker eller ved strømsvigt.
Alt, der udskrives, skal være påført
navn, hold, kursistnummer, sidetal og
fag.
Særligt om mundtlig eksamen
•
Eksamensdatoer vil fremgå i Teams
•
Rækkefølgen for eksamination
oplyses af læreren i holdets
Team. Umiddelbart efter prøvens
afslutning modtager du din karakter
•
Eksamen er offentlig, men VUC kan
fravige dette, hvis der foreligger
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særlige omstændigheder, eller hvis
hensynet til eksaminanden taler for
det (Eksamensbekendtgørelsen §
13, stk. 2)
Klage over eksamen
Ved klage over eksamen, herunder også
klage over standpunktskarakteren,
henvender du dig til rektor, som vil
vejlede dig om, hvorledes du evt. skal
klage.
•

•
•

Klager skal indleveres til rektor
senest 2 uger efter, at du har fået
karakteren
Klagen indgives individuelt
Klagen skal være skriftlig
samt præcisere og begrunde
klagepunkterne

En klage kan vedrøre:
•
Eksaminationsgrundlaget, herunder
prøvespørgsmål, opgaver og
lignende og disses forhold til
uddannelsens mål og krav
•
Eksamensforløbet
•
Bedømmelsen
Grundlaget for klager fremgår af
Eksamensbekendtgørelsen,
Bek nr. 343 af 08/04/2016 samt BEK
nr. 1276 af 27/11/2017.

Sidst redigeret: 26/08-2021
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Plads til dig

www.svhfvuc.dk

Facebook.com/skive.viborg.hf.vuc

Viborg: 86 61 17 00
Skive: 97 52 18 22

mail@svhfvuc.dk

Gråbrødre Kirke Str. 5, 8800 Viborg
Hjalmar Kjems Allé 6, 7800 Skive
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