
                      

 
    Skriftlig prøve i Dansk som 2. sprog A, netprøve 
 

Prøven kan downloades i Netprøver kl. 9.00 
 

Prøven varer fra kl. 9.00-14.00 
 

 Du må ikke benytte mobiltelefon, heller ikke til musik. Telefonen skal være i tasken på 

lydløs. 

 Alle hjælpemidler bortset fra kommunikation med omverdenen er tilladt.  

 Brug af internettet er ikke tilladt, dog må I gerne bruge e- eller i-bøger, I har benyttet i 

undervisningen, hente noter og gamle opgaver fra 365.  

 I må gerne bruge online ordbøger, dog ikke Google translate. Det er tilladt at tilgå 

Meebook og LudusWeb.  

Dokumentdelingsprogrammet Onenote og EverNote er tilladt i offline tilstand.  

 
Prøven varer 5 timer. I får opgavehæftet udleveret ved prøven start. 
 
 

 I skal arbejde hver for sig.   
 

 I må ikke tale sammen. I må kun tale med vagter og personale. 
  

 Kontakt altid vagter ved at række hånden op, hvis I skal på toilettet, printe eller aflevere.  
 

 Husk at nummerere siderne med f.eks. side 2 ud af i alt 4 
 

 I skal huske at lave sidehoved med kursistnummer og  arknummer.  
Du må IKKE angive dit navn, cpr.nr eller institutionsnavn i opgaven. 
 

 Rygning er ikke tilladt under prøven. 
 

 Musik er tilladt under prøven, såfremt det ikke generer andre. Musikken skal ligge på 
PC/MAC. Det er ikke tilladt at tilgå f.eks Spotify og YouTube. 

 

 Tag hensyn til de andre kursister. 
 

 

 

 



                      

 

 HUSK, du kun kan aflevere PDF-fil i Netprøver.dk - vejledning til at lave PDF ligger på 
bordet, ellers spørg en vagt hvis du er i tvivl 
 

 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 kvittering 
for din aflevering. Samtidig, skal Netprøvevagten tjekke afleveringen. 

 

 Er du færdig før tid, og har fremvist kvittering til vagt, skal du pakke stille og roligt sammen 
uden at forstyrre andre 

 

 Den sidste halve time må ingen forlade lokalet 
 

 Du må ikke tage opgavesæt med ud, før prøven er slut 
 

 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 uploades.  

 

 Du skal være færdig med at uploade inden prøven slutter 
 

 Snyd medfører bortvisning 
 

 
 

Rigtig god arbejdslyst og held og lykke!  

 

 

 
 

 


