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Mødetidspunkt: 15 minutter før eksamen begynder. Møder du for sent, kan du ikke på-
regne at få lov til at deltage i eksamen. 

  
Hjælpemidler: Lommeregner, computer samt andre tilladte hjælpemidler skal medbringes.  

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at gøre brug af internettet under prø-
verne. Undtaget herfra er digitalt undervisningsmateriale fx i-bøger, noter 
på Lectio o.a. Det er alene tilladt at tilgå egne noter samt materiale, som 
tidligere har været brugt i undervisningen, og som fremgår af undervisnings-
beskrivelsen. 

  
Under eksamen: Under eksamen må en eksaminand hverken i eller uden for eksamenslokalet 

sætte sig i forbindelse med andre end de tilsynshavende. 
Henvendelse til de tilsynshavende sker ved håndsoprækning.  
En eksaminand må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleve-
ret. Er det nødvendigt at forlade lokalet, skal eksaminanden ledsages af en 
tilsynshavende. 

  
Skriftlig 
aflevering: 

Besvarelsen afleveres i netprøver.dk i PDF-format. Besvarelsen skal ikke 
være forsynet med hverken navn, klasse, fag eller nr. Du skal, inden du for-
lader lokalet, have kontrolleret med tilsynet, at netprøver.dk har registre-
ret din aflevering i systemet. Husk at kontrollere, at det er det rigtige doku-
ment, du afleverer.  
Det er ikke tilladt at forlade lokalet de sidste 15 minutter. 
 

Mobiltelefon:  Du må ikke medbringe din mobiltelefon i eksamenslokalet, heller ikke selv 
om den er slukket. Den skal således afleveres til tilsynet, inden eksamen 
starter. 

  
Overtrædelse/ 
Snyd: 

Ethvert forsøg på at kommunikere med andre eksaminander/omverdenen 
eller brug af ikke-tilladte hjælpemidler under eksamen medfører øjeblikke-
lig bortvisning. Bliver du bortvist, eller udebliver du fra eksamen uden lovlig 
grund, kan du tidligst indstille dig til eksamen igen til følgende ordinære ek-
samen. 

  
Eksamens- 
resultater: 

Resultatet af skriftlige eksaminer vil efter afsluttet censur blive offentlig-
gjort på Lectio – tidspunktet fremgår af kalenderen i Lectio. Telefonisk eller 
personlig henvendelse angående resultater kan ikke besvares. 

  
Sygeeksamen: Hvis du bliver syg og ikke kan møde til eksamen, skal dette omgående med-

deles til skolens kontor 99 12 23 22, og lægeattest skal fremsendes hurtigst 
muligt. Du kan kun indstilles til sygeeksamen, når det dokumenteres, at dit 
fravær skyldes sygdom. 

  
 
Yderligere informationer kan findes i skolens ”Eksamens- og prøvereglement” på Lectio. 


