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”Skriftlige prøve i engelsk” 
 
 

Prøven starter kl. 9 og slutter kl. 14.  For dispensater slutter prøven kl. 15:00.  
 
 
Inden prøven starter: 
 

 Tjek at du har adgang til Internettet. BRUG KUN VUC LYNGBYs netværk 

 Log på Netprøver.dk med dit Uni Log-in  

 Sæt din PC/MAC til opladning 

 Hvis du skriver i hånden, må du kun benytte papir udleveret af VUC Lyngby 

 
 
Når prøven starter, dvs. kl. 9: 
 

 Download opgaven fra Netprøver og hent word-skabelonen i ”Template”, som du finder i 
venstre spalte på opgavens forside. Se nedenfor. 

 
Word-skabelon med sidehoved: 
 
Inde i prøven er der en Template-fane (følg pilen nedenfor). Heri finder du en word-skabelon, som du skal skrive i.  
Gem word-skabelonen på din PC/MAC. Åbn derefter dokumentet og skriv dit navn, kursistnummer (eller CPR nr.), fag, 
niveau og holdnummer i det fortrykte sidehoved.  
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Under prøven: 
 

 Du må ikke benytte mobiltelefon under prøven, heller ikke til musik. Mobilen skal være på 
lydløs i tasken under hele prøven. Dvs. du må heller ikke tage den med på toilettet. 
 

 Brug af internettet er ikke tilladt; dog må du gerne bruge e- eller i-bøger som du har benyttet 
i undervisningen, hente noter og gamle opgavebesvarelser fra Intra/365. 

 

 Det er tilladt at tilgå holdsiden på 365 samt Meebook og LudusWeb. Det er også tilladt at 
tilgå materiale, som der linkes til fra Meebook, men det er ikke tilladt at gå videre derfra. 

 

 Dokumentdelingsprogrammet Onenote og EverNote er tilladt i offline tilstand.  
 

 Brug af Google Docs eller at tilgå Google Drev er ikke tilladt. 
 

 Brug af de online ordbøger, som fremgår af undervisningsbeskrivelsen eller som ligger i 
”Links” i dit holdrum på 365, er tilladt. 

 

 Ordbøger kan også tilgås via hjemmesiden ordbogen.com.      
 

 Brug af medbragte ordbøger på papir er tilladt.   
 

 Oversættelsesprogrammer som Google Translate, altså programmer der kan oversætte 
mere end ét ord ad gangen,  er forbudt og betragtes som snyd. Ligeledes er 
grammatikprogrammer som Grammarly samt oversættelsesfunktionen i Word forbudt.  

 

 Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt, hverken via computer, sms eller fysisk 
samtale, heller ikke selv om det ”bare er privat”. 

 

 Al samtale og kommunikation er kun tilladt med eksamensvagter og skolens personale. 
 

 Kontakt altid vagterne ved at række hånden op, hvis du vil forlade din plads (toilettet, print, 
aflevering).  

 

 Rygning er ikke tilladt under prøven. 
 

 Musik er tilladt under prøven, men det må ikke forstyrre andre. Musikken skal ligge på 
PC/MAC. Det er ikke tilladt at tilgå musiktjenester som fx Spotify og YouTube under 
prøven. 

 

 Hvis du ønsker at printe/scanne, skal det ske fra skolens printer. Ræk hånden op og tilkald 
en vagt. Bed om et usb-stik. Gem filen på usb-stikket; gem som en pdf for at den kan 
printes/scannes. 
Få en vagt til at følge dig op til printeren. Hvis der er kø ved printeren, er al kommunikation 
forbudt. 
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Når du vil aflevere: 

 HUSK at du kun kan aflevere en PDF-fil i Netprøver.dk 
 

 Tjek at det er den rigtige fil du afleverer i Netprøver.dk. 
 

 Når du har afleveret i Netprøver.dk, skal du række hånden op, og en vagt skal se 
kvitteringen for din aflevering. Samtidig skal vagten tjekke afleveringen. 

 

 Er du færdig før tid og har fremvist kvittering til en vagt, skal du pakke dine ting og din 
computer stille og roligt sammen uden at forstyrre andre.  

 

 Den sidste halve time må ingen forlade lokalet. 
 

 Hvis du skriver opgaven i hånden, skal du ved aflevering række hånden op og sammen med 
en vagt scanne (på skolens scanner) til din email. Vagten overvåger, at det er den tilsendte 
fil, der derefter uploades til Netprøver.dk.  

 

 Du skal være færdig med at uploade inden prøven slutter. 
 

 Snyd medfører bortvisning. 
 
 

Rigtig god arbejdslyst og held og lykke!  


