Forord

Eksaminationsdag og -tidspunkt.

I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer,
som du bør vide om eksamen.

På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i,
hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer,
studievejlederen eller uddannelseschefen.

Ved alle eksaminer skal du møde senest 30 minutter før prøven
starter, så der er tid til at finde det rigtige lokale og den rigtige
plads.

Husk at læse materialet godt igennem i god tid før eksamen. Du
bør også tage det med ved eksamen.
Du skal være ekstra opmærksom på, at det kan få alvorlige
konsekvenser at overtræde skolens eksamensreglement.
Du kan se din eksamensplan i LudusWeb.

Eksamen
De hold du er tilmeldt, skal du til eksamen i.
Der er skriftlige eksaminer i disse fag:

Hvis du kommer for sent, kan du ikke være sikker på at få lov til
at komme til eksamen. Kom i ekstra god tid, hvis du skal sætte
din egen computer op.
Sygdom
Hvis du bliver syg og derfor ikke kan gennemføre en eksamen,
skal du give besked før prøvestart til VUC’s reception på
telefon 45 11 42 00.
På AVU er der ingen sygeeksamen. Her skal du desværre tage
faget om eller melde dig som selvstuderende ved næste
eksamenstermin.

 Dansk - niveau G og D
 Dansk som andetsprog - G og D

Forsinkelse

 Engelsk - G og D

Hvis du bliver forsinket, skal du ringe til skolen på telefon 45 11
42 00. Når du ankommer, skal du henvende dig til tilsynet ved
de skriftlige prøver og til din lærer ved de mundtlige prøver.
Herefter afgøres det af skolens ledelse, om du kan deltage i den
pågældende eksamen.

 Matematik D

Mundtlig eksamen afholdes i alle fag.

Eksamensreglement
Hvis du overtræder eksamensreglementet kan du blive bortvist
fra eksamen. Din lærer vil fortælle dig om eksamen i det
pågældende fag. Husk at medbringe billedlegitimation til alle
eksaminer.

Husk at være stille og rolig på gangene i og uden for bygningen i
eksamensdagene. Der er eksamen på hele skolen og det forstyrrer
de kursister, der stadig er til eksamen, hvis der larmes og fejres på
gangene. Brug i stedet sofahjørnerne til snak og fejring.

Mobiltelefoner
Lokale
På tavlen ved receptionen kan du se, hvilket lokale du skal
være i.

Hvis det er tilladt at gå på internettet efter egne hjælpemidler til
den eksamen du skal til, må du gerne bruge din mobiltelefon.
Men kun med det formål at hente dine egne noter og læremidler.
Du må IKKE bruge mobiltelefon til at kontakte andre. Det
vil sige; du må IKKE ringe, sms’e, chatte osv.

Generelle regler
En prøve er begyndt, når du har fået udleveret prøvematerialet,
og så vil du få en karakter.
Al snyd medfører bortvisning.
Du må kun bruge de tilladte hjælpemidler. Bruger du andre
hjælpemidler, medfører det bortvisning fra eksamen.
Du må først se prøvetekster og spørgsmål ved prøvens
begyndelse. Prøvetekster, spørgsmål og andet materiale må
først offentliggøres for udenforstående efter prøvens
afslutning.
Du må ikke forlade prøvelokalet. Eneste undtagelse er
toiletbesøg og kun efter kontakt med tilsynet. Mobiltelefonen
må ikke tages med ud af lokalet. Den skal blive på bordet.

Hvis det ikke er tilladt at bruge internettet til den eksamen, du
skal til, skal telefonen sættes på flyfunktion under forberedelse
og eksamen.
Der vil blive holdt øje under forberedelser og eksaminer, om du
bruger mobiltelefonen til andet end det tilladte, som nævnt her
ovenfor.

Rygning
Rygning under eksamen er ikke tilladt.

Mundtlige prøver

Skriftlige prøver

Du skal møde senest 30 minutter før den mundtlige prøve
begynder.

Du skal møde senest 30 minutter før prøven begynder. Du skal
selv have skrivematerialer og andre tilladte hjælpemidler med.

Du må være indstillet på, at der kan opstå ventetid.

Det er vigtigt, du møder senest 30 minutter før prøven starter, da
du skal finde en plads, tage dine ting frem, og der er vigtige
informationer fra vagterne inden prøven sættes i gang.

Du har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler til
forberedelsen. Når alle hjælpemidler er tilladt, både i din
forberedelse og under eksaminationen, må du gerne medbringe
bærbar computer med noter.

Du må selvfølgelig ikke kommunikere med omverdenen. Derfor
må du heller ikke bruge internet og mobiltelefon til at kontakte
andre.
Der vil i forberedelsen være kontrol af, om du bruger mobil eller
internet.
Ved prøvens begyndelse udleveres spørgsmål og eventuelle
tekster af lærer og censor. Det er dit ansvar, at du har forstået
spørgsmålet.

Forberedelsestiden bruges til at udarbejde disposition og
løsningsforslag eller efter lærerens anvisninger.

I eksamenslokalet må du medtage prøvetekster, lærebøger og
egne noter.

På internettet må du hente dine egne noter og læremidler f.eks.
noter og i-bøger, hvis det er tilladt. Men du må IKKE have
kontakt med andre.

Under eksamen må du kun henvende dig til eksamensvagten - det
gør du ved at række en hånd i vejret.

Hvis det er nødvendigt for dig at forlade prøvelokalet, skal det
ske sammen med en eksamensvagt. Begræns dine pauser og vis
hensyn over for de andre kursister.

Det er tilladt at have musik i høretelefoner under prøven, så længe
det ikke forstyrrer andre. Musikken skal ligge på mobilen inden
prøven starter. Det er ikke tilladt at tilgå f.eks Spotify og YouTube
eller andre tjenester under prøven.

Alle opgaver skal afleveres i et omslag, der skal underskrives af
dig og tilsynsførende. Dette gælder også delprøver. Hvis du ikke
afleverer noget, skal du aflevere et tomt omslag.

lysstyrken på PC/MAC og mobiltelefon.

Ordbøger

Det er dit ansvar, at det der afleveres i omslaget til den
tilsynsførende, er det, der skal bedømmes.

Du skal have dine egne ordbøger med. Hvis du ikke har papir
ordbøger kan du downloade ordbøger til din computer, når du er
på skolens netværk. Se vejledning på 365 under ’kom godt i
gang’.

På alle sider du afleverer, skal der stå: navn, klasse, cpr.nr. og
fag. Sæt disse informationer ind i sidehoved/sidefod og HUSK
at underskrive opgaven på sidste side.

Det er forbudt at anvende oversættelsesprogrammer, som
f.eks. ”Google-translate”. Er du i tvivl, skal du henvende dig til
din lærer om hvilke ordbøger, du har tænkt dig at anvende til
eksamen. Vagterne holder øje med, at oversættelsesprogrammer
ikke anvendes.

Hvis du går fra lokalet før prøvens afslutning, må du ikke tage
den trykte opgave med. Efter prøvens afslutning kan den trykte
opgave hentes.

Det er tilladt at anvende digitale ordbøger (på mobilen, tablet og
computer) – også til prøverne, hvor man ikke må bruge pc’en til
selve eksamen.

Brug af pc’er
Det er ikke tilladt at forlade eksamenslokalet den sidste halve
time før prøvens afslutning.

Du må først forlade din plads, når prøven er afleveret til
tilsynet.

Du skal medbringe din egen pc, oplader og forlængerledning på 5
m med stikdåse. Det er ikke tilladt at printe ud fra andre printere
end skolens. Computer opstiller du selv på prøvedagen en halv
time før prøvens begyndelse. Du er selv ansvarlig for, at din
computer virker.
Når du bruger din egen computer og skolens printer gælder

Vær opmærksom på, at vagterne kan bede dig skue op for

følgende:

Overtrædelse af Eksamensreglementet


Skolen stiller printere til rådighed, og der printes via usbstik. Dette skal du selv medbringe. For at du kan printe, skal
du kunne gemme i PDF format. Det kan være en god ide
inden prøvedagen at sikre, at du kan gemme i PDF format
samt at du kan gemme på USB-stik.



Medbringer du egen pc, må du vente til prøven er slut,
før du kan pakke den sammen.



Inden prøver starter, skal du oprette et dokument med
sidehoved og sidefod med navn, cpr.nr., hold.nr., dato og
side nr., så alle udskrifter kan identificeres.



Husk at gemme opgaven løbende.



Teksten skal ved prøvens afslutning afleveres
færdigudskrevet på papir, der er fortløbende nummereret
(gælder ikke matematik D, hvor du skal aflevere
elektronisk). Du skal skrive under på sidste side.



De printede sider skal afleveres i det udleverede
prøveomslag. Opgavebesvarelsen er først afleveret, når den
er på papir – med underskrift på den sidste side og på
forsiden af omslaget.

Hvis en kursist under prøveforløbet - dette gælder ved både
skriftlige og mundtlige prøver - overtræder eksamensreglementet
eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise kursisten
fra prøven. Skolen indberetter bortvisninger til
undervisningsministeriet.
Klageprocedure
Hvis du vil klage, skal du gøre det senest 14 dage efter du har
modtaget din karakter. Klagen skal være skriftlig og begrundet
og sendes til uddannelseschefen.
Forlænget tid til eksamen
Hvis du vil søge om ekstra tid til eksamen, skal du gøre følgende:
Du skal henvende dig i studievejledningen inden deadline og
medbringe dokumentation for, at du ikke vil kunne gennemføre
prøven under normale vilkår. En dokumentation må højst være 2
år gammel. Du vil sammen med studievejlederen udfylde en
ansøgning om ændring af prøvevilkår. Din ansøgning vil derefter
blive behandlet af studieadministrationen. Resultatet af
behandlingen vil blive mailet til dig og din lærer i det pågældende
fag.
Vis hensyn til andre under prøven!
HELD OG LYKKE!

