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Framelding
Du kan framelde dig prøverne ved 
faglærer. Modtager du SU eller 
deltager du efter aftale med kommunen, 
forventes det, at du deltager i prøverne. 
Framelder du dig, er vi forpligtet til at 
meddele dette til SU-styrelsen eller 
kommunen og dette kan medføre at du 
mister retten til SU.

I din e-boks vil du kort før prøverne få 
et brev med information om regler for 
deltagelse i prøver, og konsekvenser for 
udeblivelse.

Om snyd
Besvarelsen skal være din egen og 
selvstændige besvarelse. Hvis du 
under en prøve skaffer dig eller giver en 
anden eksaminand uretmæssig hjælp til 
besvarelse af en opgave, eller benytter 
ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises 
du fra den pågældende prøve. Hvis 
der under eller efter en prøve opstår 
formodning om, at du uretmæssigt 
har skaffet dig eller ydet hjælp, har 
udgivet en andens arbejde for dit 
eget eller har anvendt eget tidligere 
bedømt arbejde uden henvisning 
hertil, bliver det indberettet. Bliver 

formodningen bekræftet, og handlingen 
har fået eller ville kunne få betydning for 
bedømmelsen, skal skolen bortvise dig 
fra den pågældende prøve. Bortvisning 
fra en prøve medfører, at eventuelle 
karakterer bortfalder. Du kan herefter 
aflægge en ny prøve. En ny prøve 
afholdes i den følgende termin, hvor den 
pågældende prøve i forvejen afholdes, 
dog inden 1 år efter bortvisningen.
Du skal ved aflevering af en skriftlig 
besvarelse med din underskrift bekræfte, 
at besvarelsen er udfærdiget uden 
uretmæssig hjælp.

Prøvens start
En prøve er begyndt, når uddelingen af 
opgaverne er begyndt.

For sent fremmøde
Udebliver du fra, eller kommer for sent til, 
en prøve, har du ikke krav på at aflægge 
prøven. Hvis du kommer for sent til 
prøven og det udelukkes at du kan have 
modtaget nogen oplysning om opgaven, 
og hvis vi vurderer, at forsinkelsen 
er rimeligt begrundet og af kortere 
varighed, kan du få lov til at deltage i 
prøven. Prøvetiden forlænges ikke. 

Klager over eksamen
Vil du klage over en prøve, kan du indgive 
en klage direkte til skolen. Klagen skal 
være skriftlig og begrundet.

En klage skal indgives senest 2 uger 
efter, at bedømmelsen af prøven er 
bekendtgjort på sædvanlig måde. Til 
din klagesag skal du, efter anmodning, 
have udleveret en kopi af den stillede 
opgave, og ved prøver med skriftlig 
besvarelse også en kopi af din egen 
opgavebesvarelse. Klager indgives 
individuelt og skal nøje angive de faktiske 
omstændigheder, som efter din mening 
bør begrunde en imødekommende 
afgørelse.

Klagen kan vedrøre
1. Eksaminationsgrundlaget, herunder 

prøvespørgsmål, opgaver og 
lignende, samt dets forhold til 
uddannelsens mål og krav

2. Prøveforløbet
3. Bedømmelsen

Tilladte hjælpemidler ved eksamen
Efter § 15 i eksamens-bekendtgørelsen 
nr. 1018 af 25. august 2010 er alle 
hjælpemidler tilladt under en prøve, 
medmindre begrænsninger er fastsat i 
læreplanerne. De tilladte hjælpemidler 
kan også være i elektronisk form.
Der skal altid tages udgangspunkt i 
læreplanernes beskrivelse af de skriftlige 
prøver. Oplysninger om disse kan hentes 
i de enkelte læreplaner i bekendtgørelse 
nr. 292 af 1. april 2009 om almen 
voksenuddannelse.

Internet, mobiltelefon og computer
Brug af internet og mobiltelefon er ikke 

tilladt. Der må ikke være nogen form for 
kommunikation, og det er ikke tilladt at 
bruge ordbog på mobil.

Computer ved prøverne betragtes som 
udgangspunkt som et skriveredskab og 
kan anvendes ved prøverne. Bemærk 
dog, at reglerne er forskellige fra 
fag til fag. I nogle fag må du bruge 
computer og/eller mobiltelefon i større 
omfang end nævnt her. Læs under de 
enkelte fag hvad du må. Af de enkelte 
læreplaner fremgår det om hele eller 
dele af computerens funktioner er tilladt 
eller ikke er tilladt. Står det anført i 
læreplanerne, at der som hjælpemiddel 
udelukkende må bruges ordbøger, kan 
disse godt være elektroniske ordbøger. 
Hvis du bruger computer i denne 
situation, vil det betyde, at såvel stave- 
som grammatikkontrol skal være slået 
fra under prøven. Medmindre andet er 
aftalt, skal du bruge din egen computer 
til de skriftlige prøver, hvis du må/skal 
bruge computer.

Forlade lokalet før tid

Du må gerne forlade prøvelokalet, hvis 
du er færdig før prøvetidens ophør. Dog 
må du ikke forlade lokalet de sidste 15 
minutter af prøvetiden. Du må ikke tage 
opgaver, opgavebesvarelsen eller dele 
af den med ud af lokalet, hvis du går før 
tid. Din computer skal altid blive tilbage 
i lokalet, hvis du går før tid – også selv 
om du er den sidste, der forlader lokalet. 
Du kan hente computeren lige efter 
prøvetidens ophør, hvor der er 5 minutter 
til at afhente computere. Det er vigtigt, 
du henter computeren præcis på det 
tidspunkt, fordi der kan være kursister i 
lokalet, der har forlænget prøvetid. 



Sygdom ved eksamen

Bliver du syg, så du forhindres i at 
deltage i en prøve, skal du straks 
underrette skolen. Sker dette ikke 
senest kl. 14 på prøvedagen betragtes 
du som udeblevet. Din sygdom skal 
dokumenteres ved en lægeerklæring. 
Udebliver du fra prøven, betragtes 
dette på samme måde som en 
framelding og kan medføre at du mister 
retten til SU.

Dispensation
Har du fysisk og/eller psykisk 
funktionsnedsættelse eller tilsvarende 
kan du søge om at få:
•	 Tilladelse til at bruge særlige 

hjælpemidler til prøven, fx CD-Ord
•	 Forlænget prøvetid ved skriftlige 

prøver
•	 Forlænget forberedelsestid 

til mundtlige prøver, der har 
forberedelsestid – dog ikke 
samfundsfag. 

Du kan fx søge, hvis du er ordblind. Du 
skal bruge et særligt ansøgningsskema, 
og det skal ske efter aftale med din 
faglærer. 

Vær opmærksom på følgende, når du 
søger om dispensation til at bruge 
CD-ord:

Du har selv ansvaret for at
•	 Medbringe PC og hovedtelefoner i 

undervisningen, så du kan øve dig
•	 Sikre dig, at din computer er klar til 

eksamen ved at deltage i kursus i 
værkstedet

•	 Få øvelse ved at bruge programmet 
i hverdagen og opsøge hjælp, når du 
møder udfordringer

Til prøven har du ansvaret for at
•	 Møde op med din computer og 

medbringe hovedtelefoner, som du er 
sikker på virker

•	 Være sikker på, at du kan anvende 
programmet. Tilsynet kan ikke 
hjælpe dig

Dokumentation
•	 Hvis du søger om at få teksterne 

indscannet og gjort elektroniske, skal 
du på ansøgningen om dispensation 
have din lærers underskrift på, at du 
kan anvende oplæsningsprogrammet

Vær opmærksom på, at det ikke i sig 
selv berettiger til dispensation, at du er 
tosproget.

Prøverne i dansk
Du skal aflægge prøve i både den 
sproglige prøve og den skriftlige 
fremstilling. 

Dansk G, sproglig prøve
Prøvens varighed er 30 minutter. Det 
er kun tilladt at benytte ordbøger, 
elektroniske via computer eller trykte. 

Dansk G, skriftlig fremstilling
Prøvens varighed er 3 timer og 30 
minutter. Der udleveres et teksthæfte 24 
timer inden prøven. I forberedelsestiden 
arbejder du med teksthæftet, som ikke 
må medbringes til prøven. Ved prøven 
udleveres et nyt identisk teksthæfte 
sammen med opgaveformuleringerne. 
Ved prøven må du kun bruge ordbøger, 
elektroniske via computer eller trykte, og 
tekstbehandling, herunder computerens 
stave- og grammatikkontrol. 

Dansk D, sproglig prøve
Prøvens varighed er 1 time. 
Det er kun tilladt at benytte ordbøger, 
elektroniske via computer eller trykte. 

Dansk D, skriftlig fremstilling
Prøvens varighed er 4 timer. Der 
udleveres et teksthæfte 24 timer inden 

prøven. I forberedelsestiden arbejder du 
med  teksthæftet, som skal medbringes 
til prøven. Ved prøven udleveres 
alene opgaveformuleringerne. Alle 
hjælpemidler er tilladt, såvel trykte som 
digitale.

Dansk som 2. sprog G, sproglig prøve
Prøvens varighed er 1 time. Det er kun 
tilladt at benytte ordbøger, elektroniske 
via computer eller trykte. 

Dansk som 2. sprog G, skriftlig 
fremstilling
Prøvens varighed er 3 timer og 30 
minutter. Der udleveres et teksthæfte 24 
timer inden prøven. I forberedelsestiden 
arbejder du med teksthæftet, som ikke 
må medbringes til prøven. Ved prøven 
udleveres et nyt identisk teksthæfte 
sammen med opgaveformuleringerne. 
Ved prøven må du kun bruge ordbøger, 
(elektroniske via computer eller trykte) og 
tekstbehandling, herunder computerens 
stave- og grammatikkontrol.

Dansk som 2. sprog D, skriftlig 
fremstilling
Prøvens varighed er 4 timer. 
Der udleveres et teksthæfte 24 timer 
inden prøven. I forberedelsestiden  
arbejder du med teksthæftet, som ikke 
må medbringes til prøven. Ved prøven 
udleveres et nyt identisk teksthæfte 
sammen med opgaveformuleringerne. 
Ved prøven må du kun bruge ordbøger, 
(elektroniske via computer eller trykte) og 
tekstbehandling, herunder computerens 
stave- og grammatikkontrol.

Prøverne i matematik
Matematik D
Prøvens varighed er 4 timer. Du skal 
have adgang til at benytte regneark og 
andre it-værktøjer, der er anvendt 
i undervisningen. Det er tilladt at 
bruge mobiltelefonens lommeregner. 
Se desuden afsnittet om internet, 
computer og mobiltelefon. Sammen 
med opgavehæftet udleveres en USB 
med præfabrikerede regneark, der kan 
benyttes til besvarelse af de stillede 
opgaver.

Prøverne i engelsk
Engelsk G, læseforståelse
Prøvens varighed er 1 time. Alle 
hjælpemidler er tilladt, såvel trykte som 
digitale. Se også afsnittet om internet, 
computer og mobiltelefon. 

Engelsk D, skriftlig fremstilling
Prøvens varighed er 4 timer. Alle 
hjælpemidler er tilladt, såvel trykte som 
digitale. Se også afsnittet om internet, 
computer og mobiltelefon.



AVU AlmenVoksenUddannelse
PRØVE- OG EKSAMENSKALENDER

Skriftlige prøver - december 2021

Mandag den 6. december
Engelsk skriftlig prøve i læseforståelse, niveau G kl. 9.00 – 10.00
Engelsk skriftlig prøve, niveau D kl. 9.00 – 13.00

Onsdag den 8. december
Dansk sproglig prøve, niveau G kl. 9.00 – 9.30
Dansk sproglig prøve, niveau D kl. 9.00 – 10.00
Udlevering af hæfter dansk, niveau G+D kl. 10.00

Dansk som andetsprog sproglig prøve, niveau G kl. 9.00 – 10.00
Udlevering af hæfter dansk som andetsprog, niveau G+D kl. 10.00

Torsdag den 9. december
Dansk skriftlig fremstilling, niveau G kl. 10.00 – 13.30
Dansk skriftlig fremstilling, niveau D kl. 10.00 – 14.00
Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling, niveau G kl. 10.00 – 13.30
Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling, niveau D kl. 10.00 – 14.00

Fredag den 10. december
Matematik skriftlig prøve, niveau D kl. 9.00 – 13.00

HUSK!
Du skal møde min. 10 minutter før prøven starter.

Mundtlige prøver på AVU Prøvegrundlag

Fag Forberedelsestid 
i minutter

Prøvetid i 
minutter

Kursist- 
udarbejdet

Lærer- 
udarbejdet

Dansk G 50 minutter 25 Ukendt tekst
Dansk D 50 25 Ukendt tekst
Dansk som  
andetsprog G

60 30 1-2 kendte 
tekster

Dansk som  
andetsprog D

60 30 Ukendt tekst

Engelsk G Ingen 20 Forlæg
Engelsk D 25 25 Disposition Ukendt tekst

Tysk G Ingen 20 Billedcollage
Tysk D Ingen 20 Disposition Ukendt tekst
Matematik G Ingen 120 Opgaver
Matematik D 25 25 Synopsis
Historie 25 25 Skriftligt 

oplæg
Natur videnskab G
Natur videnskab D

Ingen
Ingen

25
25

Disposition
Disposition

Samfundsfag G

Samfundsfag D

24 timer

24 timer

25

25

Valgt materiale

Disposition

4-6  
spørgsmål
Ukendt tekst

Samarbejde og 
kommunikation G

INgen 25 Disposition

Billedkunst D Ingen 30 Udstilling
Psykologi D Ingen 25 Disposition

 
Spørgsmål til de mundtlige prøver i de enkelte fag? Få svar hos din faglærer.
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