Værd at vide
om eksamen

2016

Høng Gymnasium og HF

Hvad er tilladte hjælpemidler?
Der er vigtigt, at du forud for alle prøver er helt sikker på, hvilke hjælpemidler, du må bruge. Mange er bl.a. usikre på, hvad de må bruge
nettet til, og hvad der betragtes som eksamenssnyd. Eksamenssnyd vil
straks medføre bortvisning, så det er en meget alvorlig forseelse, som
vil koste dig et år ekstra. Omvendt skal du selvfølgelig ikke tøve med at
bruge de hjælpemidler, der ligger indenfor rammerne og kan hjælpe
dig til at præstere dit bedste.
Derfor skitseres her nogle hovedpunkter, der gælder for prøver med
hjælpemidler:











Du må gerne bruge materialer, der er anvendt i undervisningen, fx i-bøger, e-bøger og online ordbøger.
Hvis holdet i undervisningen har brugt konkrete artikler (Infomedia) eller konkrete videoer (FriViden),
må disse konkrete artikler/videoer benyttes, men
altså ikke andre materialer fra samme sted.
Hvis der er lagt materialer på Lectio, Dropbox e.l. i
forbindelse med undervisningen, må disse materialer benyttes.

Enhver form for kommunikation er strengt forbudt, dvs. ingen Facebook, mobil eller mails og
ingen informationssøgning.
Ovesættelsesprogrammer, fx Google Translate er
strengt forbudte.

Mødetid
Ved skriftlig eksamen skal du møde senest 30 minutter før prøvestart. Der gives ofte beskeder om praktiske forhold, og det er
også rart lige at tilslutte sin PC og falde til ro inden prøven begynder.
Ved mundtlig eksamen skal du møde og være parat, når den foregående eksaminand skal trække sit spørgsmål - det sker jo,
at en eksaminand kommer for sent eller udebliver, fx på grund
af akut sygdom.
Overhold mødetiden! Du er måske nødt til at tage en del tidligere hjemmefra for at være sikker på at nå rettidigt frem - men det
må du så gøre.
Kommer du alligevel for sent til skriftlig eksamen, skal du forklare rektor grunden. Du risikerer, at du ikke kan få lov til at deltage ved den pågældende eksamen. Kommer du for sent til
mundtlig eksamen, kan du være heldig, at der er tid til at ‘putte
dig ind’ på et senere tidspunkt - men det er ikke sikkert, og så
kan du først gå til eksamen året efter.
Er der en eller flere forberedelsesdage til en prøve, trækkes
spørgsmålet normalt på kontoret kl. 8.15 eller kl.12.15.

Gode betingelser for en god eksamen
Når du færdes på skolen i eksamensperioden, skal du være
med til at sørge for, at alle får de bedst mulige eksamensforhold. Der må ikke sidde en hel flok uden for eksamenslokalet,
for samtaler kan forstyrre dem, der sidder og forbereder sig og
dem, der er til eksamen. Brug i stedet salen i ventetiden eller gå
udenfor.

Mundtlig eksamen
Det påhviler den enkelte faglærer at give holdet oplysning om
de tilladte hjælpemidler under forberedelsen til mundtlig eksamen. Hvis du til en mundtlig prøve må medbringe egne notater,
må du gerne medbringe og bruge din egen computer. Se i øvrigt de generelle regler for tilladte hjælpemidler side 2.
Mobiltelefoner må ikke benyttes. Hvis du har en mobiltelefon
med i skole på eksamensdagen, må du få en anden til at holde
den, mens du er til prøve. Eventuelt kan du aflevere den på
kontoret og få den tilbage efter prøven.
Forberedelsestiden ved mundtlig eksamen kan være lang, for
nogle fags vedkommende helt op til flere timer. Hvis du skal på
toilettet, må du få fat på en gangvagt, så det ikke opfattes som
forsøg på snyd, når du forlader forberedelseslokalet.

Sygdom
Hvis du er så syg, at du ikke kan møde til eksamen/årsprøve,
skal du så hurtigt som muligt give skolen besked. Du skal opsøge læge, og for egen regning få en lægeerklæring. Skolen vil så
arrangere sygeeksamen. Det sker som regel i august/
september. Ved mundtlig eksamen/årsprøve kan du være heldig, at sygeeksamen kan afvikles senere i samme termin, så du
kan blive færdig sammen med de andre.
Hvis du på eksamensdagen føler dig lidt sløj, må du afgøre med
dig selv, om du vil gennemføre eksamen, eller om du vil sygemelde dig. Det skal du afgøre inden eksamen starter, dvs. inden
du trækker eller får udleveret spørgsmålet. Når spørgsmålet
først er udleveret, skal der gives en karakter, og hvis du ikke
gennemfører prøven, vil du få karakteren -3 ved pågældende
prøve.

Hvor finder jeg information om de enkelte fag?
Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor bør du, inden
du afslutter årets undervisning, gå ind på undervisningsministeriets hjemmeside og læse læreplanen for de fag, du har. Hvis
der er mulighed for flere prøveformer, skal du spørge din lærer,
hvilken prøveform, holdet går op efter.
Er du i øvrigt i tvivl om noget, kan du enten spørge din lærer
(faglige spørgsmål) eller komme op på kontoret (spørgsmål om
formalier).
Skriv www.uvm.dk og vælg herefter uddannelser, gymnasiale
uddannelser, fag og læreplaner. Her kan du så vælge de forskellige fag. Hvis du går i gymnasiet, skal du normalt vælge stx,
og hvis du går på hf, skal du normalt vælge hf. Men der er undtagelser blandt valgholdene:
 2h3g Ma: hf-e
 Psykologi C og B, erhvervsøkonomi C, fransk begynder B,
spansk B, filosofi C og idræt B: valgfag
 Biologi B, fysik C og B, matematik A, Mediefag B, Ng B,
Engelsk A og samfundsfag B: stx (gælder også hf-elever).
Eksamensplan
D. 13. maj - delvis offentliggørelse af prøveplan: samtlige skriftlige prøver, samt de mundlige prøver der afholdes før d. 27/5.
Hele eksamensplanen offentliggøres d. 20. maj. Du kan se din
personlige eksamensplan på Lectio. Hvis der er noget i eksamensplanen, du ikke forstår, skal du spørge på kontoret så
snart, det er muligt.
Hold hver dag øje med evt. ændringer!

Skriftlig eksamen
De fleste skriftlige eksamener afholdes i Salen. Tjek din eksamensplan.
Hvis du vil skrive på computer kan du vælge enten at bruge en
af skolens computere eller medbringe din egen. Hvis du medbringer din egen computer sørger skolen for el-tilslutning.
Hvis du selv medbringer computer kan du vælge mellem selv at
medbringe printer eller at printe ud på skolens printer. Hvis du
vælger at printe ud på skolens printer, skal du bruge skolens
web-printløsning. Sørg for at have prøvet den af inden eksamen, så du ved, hvordan den virker.
Hvis du vil bruge en af skolens computere til den skriftlige eksamen, skal du på forhånd have tilmeldt dig. Det sker ved, at du
henvender dig til Tanja i lokale 14.
Hvis du vil lytte til musik til den skriftlige eksamen, skal det være
offline.
Til nogle prøver er der en delprøve, hvor der ikke må bruges
hjælpemidler. Her må du naturligvis heller ikke bruge din computer.
Når du afleverer din besvarelse ved en skriftlig eksamen, skal
du skrive under på, at du ikke har modtaget uretmæssig hjælp.
NB:
Der må ikke ryges i forbindelse med den skriftlige eksamen!
Husk at medbringe nikotinplaster eller -tyggegummi, hvis du er
ryger.

Tilladte hjælpemidler ved skriftlig eksamen
Se de generelle regler side 2. Bemærk, at der gælder særlige regler ved
netbaserede prøver (3ab EN og 2h En/1)
DA hf: alle hjælpemidler tilladte.
DA gym: alle hjælpemidler tilladte.
En B: 1. delprøve ingen hjælpemidler, derefter alle hjælpemidler tilladte.
Forsøg IT baseret.
En A: 1. delprøve ingen hjælpemidler, derefter er alle hjælpemidler tilladte.
FRB A: alle hjælpemidler er tilladte (bortset fra oversættelsesprogrammer,
dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra et sprog til et andet).
KE A: alle hjælpemidler tilladte
ma C: alle hjælpemidler tilladte.
Ma B: 1. t. ingen hjælpemidler, derefter alle hjælpemidler tilladte.
MA A: 1. time ingen hjælpemidler, derefter alle hjælpemidler tilladte

SA A: alle hjælpemidler er tilladte.
SP A: alle hjælpemidler er tilladte (bortset fra oversættelsesprogrammer, dvs.
software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og
hele tekster fra et sprog til et andet).
TYF A: alle hjælpemidler er tilladte (bortset fra oversættelsesprogrammer, dvs.
software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og
hele tekster fra et sprog til et andet).
Klager
Hvis formalier vedr. eksamen ikke er overholdt, kan du klage til rektor. Det kan
f.eks. være, at du ikke har fået den forberedelsestid, du skulle have haft, eller t
du er blevet hørt i noget, der ikke er pensum for holdet. Hvis rektor mener, at
din klage er begrundet, får du mulighed for at aflægge en ny prøve.

Pårørende og sidste eksamensdag
Vi ser meget gerne, at eksaminandernes pårørende kommer på
den sidste eksamensdag og er med til at hylde studenterne og
hf’erne, efterhånden som de bliver færdige.
Men for at eksamen også på de sidste eksamensdage kan afvikles i ro, må vi bede om, at de pårørende ikke venter uden for
eksamenslokalet, men i Salen, hvor der er sat kaffe og te frem
og hvor huen ligger og venter…

I ønskes alle en god eksamen!

