
 

 

EUX Studieår 

  

Tidsfrister og  

eksamensregler 
  



Maj 2020 

TIDSFRISTER 
Sidste skoledag     15. maj 2020  
 
Offentliggørelse af skriftlige standpunktskarakterer i de skriftlige  
fag, som er udtrukket til eksamen   18. maj 2020  
 
Offentliggørelse af de eksamensfag, som oprindelig var udtrukket,  
men som ikke bliver gennemført pga. COVID-19   15. juni 2020 
 
Offentliggørelse af afsluttende standpunktskarakterer, og  
eksamenskarakterer fra skriftlige prøver.   19. juni 2020 
OBS! De afsluttende standpunktskarakterer for eksamensfag som 
oprindelig var udtrukket, bliver ophøjet til eksamenskarakterer.    

 
Sidste mulige eksamensdag   23. juni 2020 

 
EKSAMENSREGLER 
Mødetidspunkt  
Mødetidspunkt 15 minutter før eksamen begynder. Ved for sent fremmøde kan man ikke påregne 
at få lov til at deltage i eksamen. Når din eksamen er slut, skal du straks forlade skolen – dette for 
at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forbindelse med COVID-19. 

 
Hjælpemidler 
Skrivematerialer, lommeregner, computer samt andre tilladte hjælpemidler skal medbringes.  
Hjælpemidler omfatter også elektronisk materiale, fx e-bøger, ordbøger o.l. Det er i de fleste fag 
ikke tilladt at gøre brug af informationer fra internettet, men i enkelte fag er dette tilladt. Dine faglæ-
rere har forud for eksamen orienteret dig om, hvorvidt brug af internettet er tilladt i det enkelte fag. 
Ved skriftlig eksamen: OBS! på at din computer skal være tilsluttet skolens internet/netværk og må 
IKKE være tilsluttet andre trådløse netværk, da dette kan give anledning til mistanke om snyd og 
dermed risiko for bortvisning fra eksamen. 

 
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 (EOP, mundtlig eller skriftlig eksamen mv.) 
formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en an-
dens arbejde for sit eget, eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, og handlin-
gen har fået - eller ville kunne få betydning - for bedømmelsen, bortvises eksaminanden fra prø-
ven. 
En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder,  

 
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.  

 
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 et ek-
samensforsøg. 
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. 
 
Der henvises i øvrigt til den lokale undervisningsplan på ucholstebro.dk/Business 


