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Mødetidspunkt  
Senest 15 minutter før eksamen begynder. Ved for sent fremmøde kan man ikke påregne at få lov 
til at deltage i eksamen. 
 

Hjælpemidler  
PC, lommeregner, evt. USB-stik, fagbøger, egne noter, materialer udleveret i undervisningen er 
tilladt. 
 

Overtrædelse  
Bliver en eksaminand bortvist, eller udebliver en elev fra eksamen uden lovlig grund, kan vedkom-
mende tidligst indstille sig til eksamen igen til den næstkommende ordinære eksamen hvor det på-
gældende fag udtrækkes. 
 

Uretmæssig hjælp/snyd i forbindelse med eksamen 
Opstår der under eller efter en prøve/eksamensopgave (eksamensprojekt, SSO, mundtlig eller 
skriftlig eksamen mv.) formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet 
hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget, eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden 
henvisning, og handlingen har fået - eller ville kunne få betydning - for bedømmelsen, bortvises ek-
saminanden fra prøven. 
En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at eksa-

minanden har brugt et af sine maksimalt 2 eksamensforsøg. 

Sygeeksamen  
Hvis en eksaminand bliver syg og ikke kan møde til eksamen, skal dette omgående meddeles til 
skolens kontor, og lægeattest skal fremsendes hurtigst muligt. Eksaminanden kan kun indstilles til 
sygeeksamen ved lægedokumenteret sygdom.  
Ved sygeeksamen fortaber eleven ikke retten til reeksamen. 
 

Udeblivelse af andre årsager end lægedokumenteret sygdom  
Hvis eleven udebliver fra eksamen, uden at have afmeldt sig i behørig tid og uden at der er tale om 
lægedokumenteret sygdom, betragtes prøven som værende påbegyndt, og eleven har brugt det 
ene af sine maksimalt 2 eksamensforsøg.  
Under særlige omstændigheder, hvorved en eksaminand praktisk forhindres i at møde til eksamen, 
kan skolen ud fra en individuel vurdering give dispensation, og lade eleven gå til eksamen inden 
for samme eksamenstermin om muligt. 
 

Reeksamen  
Er en eksamen ikke bestået med minimum karakteren 02 eller BE (Bestået), kan eleven genind-
stille sig til reeksamen. Alle elever orienteres forud for eksamen om muligheden for reeksamen. 
Eleven vil efter eksamensafholdelsen blive informeret om muligheden/anbefalingen om reeksa-
men. Eleven er ligeledes velkommen til selv at kontakte kontoret for at få overblik over sin situa-
tion.  
 

Sprog til eksamen  
Eksamen aflægges på dansk, med mindre det er en del af den enkelte prøves formål at dokumen-
tere færdigheder i fremmedsprog (f.eks. engelsk).  
Særligt i forhold til fremmedsprog gældende til og med C-niveau:  
Eksamen er caseeksamen i en af skolen udvalgt casevirksomhed. Eleven løser alle de af læreren 
på forhånd stillede opgaver og dokumenterer herigennem såvel skriftlige som mundtlige kompeten-
cer i faget. Minimum én af de stillede caseopgaver omhandler elevens individuelle emne. På cen-
sors foranledning kan eleven blive eksamineret i dette. I så fald fremlægges det individuelle emne 
mundtligt på fremmedsproget og der anvendes præsentations- eller andet formidlings-materiale, 
udarbejdet til brug ved eksamen, til støtte for den mundtlige dokumentation af kompetencer. Ele-
ven indgår i en samtale på fremmedsproget om indholdet af forskellige aspekter af det individuelle 
emne samt de øvrige caseopgaver.  
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