2014
Regler, gode råd og div. oplysninger ang. skriftlige prøver og eksamen
Generelt gælder: at man under prøverne ikke må skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp.
Man må altså ikke kommunikere med kammerater eller andre i eller uden for eksamenslokalet.
Man må ikke kontakte personer vha. mobiltelefon, internet eller andet under prøven/eksamen.
Skolens telefonnummer: Hav skolens telefonnummer lagt ind på din mobiltelefon: 75420266, så du har det
i tilfælde af problemer!

LOKALER
Prøverne/eksamen foregår fortrinsvis i hallen på Damvej og i Sviegadebygningen, men også i andre lokaler
på skolen. Tjek skema i Lectio! Vær også opmærksom på lister i Lectio, i mappen om skr. Eksamen i
mappen ”Alle elever og lærere”, hvoraf det vil fremgå, hvor prøverne/eksamen finder sted.

COMPUTER OG PRINTER
Det er tilladt at benytte computer ved skriftlig eksamen i alle fag undtagen den del af musik-, matematik- og
engelskprøven, der foregår uden hjælpemidler. Eleverne medbringer selv computer.
Brug af computer mv. til eksamen sker på elevens eget ansvar.
Man må kun medbringe én computer til skr. prøver og eksamen.
Vil man i tilfælde af computer-nedbrud meget gerne sikre sig ved at medbringe en ekstra, skal den ekstra
computer være pakket ned i en lukket taske og stå på gulvet. Den må først tages frem efter aftale med
vagten, skolens IT-medarbejder og AG.
I-pads og tablets er ikke tilladte til skr. prøver og eksamen.
Printer: Eleverne medbringer selv printer og printerpapir. HUSK kabel til at forbinde computer og printer,
og husk at installere driver til printeren på computeren!
Strømstik: Man kan kun forvente at råde over ét (1!) stømstik, hvorfor man selv må medbringe multistik/
forlængerledning. Vær obs på om forlængerledninger er beregnet til 2-bens- eller 3-bensstik! De fleste
computere kræver 3-bensstik: HUSK altså en mindst 3 meter lang forlængerledning med plads til
mindst 3 stik!!
USB-stik: Husk sådan et til at gemme på, hvis alt går galt! Meget vigtigt!
Internetadgang: Hvis man til eksaminer, hvor der er begrænset adgang til internettet (se nedenfor), vil
benytte sig af denne adgang, skal man logge på via skolens net.
Bluetooth er ikke tilladt! Vi scanner for brug af bluetooth.
Regler og råd i forbindelse med anvendelse af computer og internet: Se nedenfor!
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KOMMUNIKATION
Man må under prøverne/eksamen ikke må skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp. Man må altså ikke
kommunikere med kammerater, venner, familie eller andre i eller uden for eksamenslokalet.
Man må ikke kontakte personer vha. mobiltelefon, internet eller andet under prøven.
Al kommunikation om eventuelle opståede problemer under prøven/eksamen foregår via vagten i lokalet.

MOBILTELEFONER
Alle mobiltelefoner, smart-phones, i-phones, MP3’er og lignende småt isenkram afleveres inden
prøvens/eksamens begyndelse på et bord lige inden for døren.
- Foruden computer er kun lommeregner, ur og en diskman til afspilning af musik CD’er tilladt.
UR - hvad er klokken?
Eleverne afleverer deres mobiltelefoner, og bør tænke på, at de skal have et ur med, hvis ikke de har
computer med!!! – Her tænkes bl.a. på eksamen i skr. musik A, matematik C, samt delprøve 1 i matematik
og engelsk på A- og B-niveau.

MUSIK
Mange elever vil gerne høre musik, når de arbejder til skriftlige prøver, hvilket er ok; men hvis det giver
problemer, vil vagterne bede om, at man straks slukker for sin musik.
Musikken skal dog være downloaded til computeren eller afspilles fra en medbragt CD, da man ikke må
høre den online og ikke må have diverse små musikafspillere med.
Man må finde ud af at downloade sin musik fra f.eks. Spotify eller i-Tunes, så der ikke er et ikon i ”bjælken”
på skærmen, som tyder på, at man hører musikken on-line. Er der det, vil man blive mistænkt for snyd, da
Spotify ol. ikke er nogen af de steder på nettet, der er tilladt til skr. prøver/eksamen.
Det nemmeste er at have et par CD’er med musik med  og tjekke, at CD’erne afspilles med et standard
computerprogram, der ikke er i-Tunes!
Gratis program til afspilning af musik: VLC – multimedieafspilningsprogram:
Kan installeres i stedet for i-Tunes og windows-mediaplayer, der begge har online adgang til webshop
Disk-man: Skulle man have en gammel ”diskman” til afspilning af CD’er liggende, kan vi godt tillade, at
man har en sådan med. I så fald må man altså have den foruden sin Computer, så man har to stk. elektronisk
grej med. Man skal fremvise den til PC-opsætnings-vagterne, så de kan godkende den.
OBS: Det er ikke tilladt at høre musik under del 1 af prøven/eksamen i matematik og engelsk A og B!

MØDETID
Mødetid er 1 time før prøvens start, hvor der er ”PC-opsætning”. Stort set alle prøver begynder kl. 9.00.
Man skal altså normalt møde senest kl. 8.00 - og ikke et minut senere!
Hvis man skriver i hånden og slet ikke medbringer computer, kan man dog vente med at møde til 8.30.
Er man forhindret i at stille op i dette tidsrum, kan der i ganske særlige tilfælde dispenseres. Dette kræver, at
man i god tid taler med AG på kontoret.
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Bliver man forsinket: Kommer man for sent til ”PC-opsætning” pga. transportproblemer eller lignende,
skal man straks ringe til skolen (75420266 fra kl.7.30) og give besked om forsinkelsen. Så tager skolen
stilling til, hvad der kan gøres. Typisk sættes man til at skrive i hånden.
Ved sygdom ringes afbud til skolen (75420266 fra kl. 7.30) inden prøven/eksamen. Gennemføres
prøven/eksamen trods sygdom, kan der ikke aflægges ny prøve/eksamen senere. Der kræves lægeattest for at
blive indstillet til sygeeksamen. Ved årsprøver og terminsprøver kræves normalt ikke lægeattest.

ALMINDELIG ADFÆRD UNDER PRØVEN
Man må under prøverne ikke skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp.
Man må altså ikke kommunikere med kammerater eller andre i eller uden for eksamenslokalet. Man må ikke
kontakte personer vha. mobiltelefon, internet eller andet under prøven.
Man opfører sig på alle måder hensynsfuldt over for vagter og andre eksaminander!
Man må ikke rejse sig fra sin plads for at gå på toilet ol uden at have fået vagtens tilladelse. Taber man noget
på gulvet, må man ikke rejse sig for at gå hen og samle det op. Man må tilkalde en vagt og bede denne samle
det op for sig. Man må ikke tage noget op af sin taske uden at have hidkaldt en vagt, der tjekker, at det er ok.
Man kan kun forlade eksamenslokalet med tilladelse fra en vagt/tilsynsførende. Ingen elev må gå fra
eksamen før den tilsynsførende/ vagten har kvitteret for modtagelsen af besvarelsen.
Det sidste kvarter før prøvens afslutning må lokalet ikke forlades, og alle elever skal forholde sig helt i ro.
Computer og printer og tilhørende kabler må først afmonteres, når prøven er slut!! Prøven er først
slut, når alle elever har afleveret deres prøve, og eksamensvagterne har erklæret prøven for slut!
Rygepauser: Er med den nye rygelov afskaffet. Alternative cigaretter af enhver slags er ikke tilladt.
Hvis man ønsker at gå før prøven er slut: Man må gerne gå, før prøven er slut, hvis man mener, at man er
færdig med sin besvarelse og ikke kan gøre den bedre. Man må dog ikke tage kladder, print af besvarelse,
opgaveformulering eller computer med ud af lokalet før, prøven er slut.
Man ikke logge ud af sin computer, eller røre ved stik og ledninger eller på anden vis begynder at
pakke sammen. Skolens med arbejder skal have mulighed for at tjekke loggen på computeren og al pakken
sammen forstyrrer de andre elever, der sidder og arbejder. Først når prøven er slut, og alle har afleveret, må
man begynde at pakke sammen.
Er man gået før tid, må man altså vende tilbage til eksamenslokalet og pakke sammen og tage sine ting
med sig, når prøven er slut og alle hare afleveret deres besvarelse.

HJÆLPEMIDLER
Tilladte hjælpemidler ved de forskellige prøver/eksaminer gennemgås af faglærerne. De orienterer om
tilladte hjælpemidler til eksamen og kan instruere i brug af de tekstbehandlingsfaciliteter og fagprogrammer,
som er nødvendige i de enkelte fag.
Til mange af de skriftlige prøver/eksaminer er der delvis adgang til internettet:
Her må man have adgang til
Gyldendals røde ordbøger og til
Lectio, Google Documents, DropBox og SkyDrive, men man må kun hente/læse egne dokumenter de 4
sidstnævnte steder.
Man må ikke overhovedet gå andre steder hen på nettet end de 5 nævnte steder!
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Man må ikke kommunikere via de ovenfor nævnte lovlige steder på nettet!
Man må ikke uploade noget som helst på nettet under prøven/eksamen!
Se videre nedenfor!
Elever, der ønsker at benytte ordbogsprogrammer til prøver i fremmedsprog, bør for en sikkerhedsskyld
også selv medbringe papir-ordbøger.
I sprogene er det ikke tilladt at bruge oversættelsesprogrammer, dvs. software eller netbaserede
programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra ét sprog til et andet.
Det er altså heller ikke tilladt at bruge programmer, der er downloaded til ens computer.

EKSAMENSPAPIR
Der udleveres hvide besvarelsesark og gule kladdeark.
Der udleveres også funktionspapirer (millimeterpapir, enkelt- og dobbelt log papir, sandsynlighedspapir).
Man må ikke medbringe eget skrivepapir.
Printerpapir skal man dog medbringe til sin printer.
Man bader vagten om at få udleveret papir, hvis ikke det papir, man skal bruge, ligger på bordet ved
prøvens/eksamens begyndelse.
På alle eksamensark, der afleveres, udfyldes sidehoved med navn, nr., hold, fag, arknummer og antal
ark i alt samt underskrift på, at man ikke har snydt.
Ved prøvens afslutning bestemmer eleven selv, hvad der skal afleveres.
De ark, der ikke afleveres, kan tages med fra eksamenslokalet, når prøven er slut.
Går man før tid, må man ikke medtage hverken kladder, kasseret papir, selve opgavearket eller usb med.

UNDERSKRIFT OM SNYD
Man skal skrive under på, at man ikke har snydt til prøven/eksamen:
”Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke
anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden
anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven.”
”Tidligere bedømt arbejde”: Det kan f.eks. være en gammel aflevering. Man må her gerne citere sig selv,
hvis man har 3 gode linjer, man gerne vil genbruge, men man skal i så fald angive, at der er tale om genbrug
fra en aflevering, der er afleveret den og den dato og rettet af ens lærer.
Teksten om snyd er trykt på det farvede omslag, man afleverer sin besvarelse i. Har man skrevet i hånden på
eksamenspapir, skal man også skrive under på hvert ark. (Til terminsprøver har vi dog stadig gammelt
eksamenspapir uden felt til underskrift. Der nøjes man med at skrive under på det farvede omslag)

AFLEVERING AF BESVARELSE
Elektroniske opgavebesvarelser afleveres udprintet på papir og indlagt i det farvede omslag, der ligger på
elevens plads.
Husk underskrift og angivelse af antal ark, der er indlagt i det farvede afleveringsomslag!
Desuden skal der være navn, klasse, sidenummer osv. på alle udprintede ark.
Det er ikke et krav, men en god ide at underskrive på sidste side af de udprintede ark.
HUSK at kontrollere, at ALLE ark bliver afleveret til vagten!!
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Man skal have en færdigudskrevet besvarelse klar til aflevering, når tiden er gået!!!
Det er ikke godt nok at trykke på print i det øjeblik, vagten siger, at prøven er slut.
Det er altså for sent at trykke på print, når vagten annoncerer, at prøven er slut!!
Vagterne skal sige til, når der er 15 min. tilbage af prøven. Det kan man passende tage som signal til at få
afsluttet sit arbejde og få printet en besvarelse
Man bør printe senest 5 minutter før prøvens sluttidspunkt. Prøven lægges i et omslag, der udfyldes med
navn og klasse mv. Omslaget kan med fordel udfyldes inden prøven går i gang!
Ikke elektroniske opgaver skrives i hånden på skolens eksamenspapir og afleveres indlagt i det farvede
omslag, der ligger på elevens plads. Husk underskrift og angivelse af antal ark, der er indlagt i det farvede
afleveringsomslag!
Man skal skrive med tydelig skrift - f.eks. kuglepen. Det er også muligt at aflevere besvarelser skrevet med
blyant. Hvis besvarelsen ikke er let læselig og overskuelig, og hvis der er tvivl om besvarelsens indhold, vil
det påvirke bedømmelsen af opgaven.
NYT 2013 INTERNET – forskellige regler i forskellige fag:
A) Musik:
Det er ikke tilladt at kommunikere med omverdenen, herunder at gå på internettet under en prøve/eksamen.
I musik er det desuden ikke tilladt at bruge programmer, der indeholder automatiske analyse-,
harmoniserings-, arrangements-, eller kompositionsfaciliteter.
Til skriftlig prøve/eksamen i musik vil elevernes log-on til skolens net være spærret.
Det er vigtigt, at man hjemmefra sørger for, at ens conputer ikke på egen hånd går en tur på nettet for at
opdatere diverse programmer.
Hvis man er på nettet under eksamen i musik, vil man blive bortvist fra eksamen pga. snyd. Man bliver
således ikke student!!
OBS: har man egne noter liggende i lectio eller ude på nettet, skal man være obs på, at printe eller
downloade disse egne noter fra lectio eller nettet til sin computer, så man har alle de egne noter til eksamen,
man gerne vil have med, og som reglerne for eksamen i det pågældende fag tillader, at man har med.
B) 3g samfundsfag for nogle klassers vedkommende med i eksamensforsøg med særligt udformede
opgaver med adgang til nettet, men det er stadig ikke tilladt at kommunikere med omverdenen under
prøver/eksamen.
C) Øvrige fag:
Det er kun tilladt at gå på nettet for at se ”egne læremidler, egne notater og egne arbejder”.
1) Man må kun gå i Lectio, Google Documents, DropBox og SkyDrive og kun for at læse egne
dokumenter. Man kan dog vælge at downloade alle sine dokumenter, og undlade at gå på nettet.
2) Man må også gerne få adgang til e- og i-bøger online, hvis de har været anvendt i undervisningen.
3) Det samme gælder Gyldendals ordbøger. Man kan selv vælge, om man vil benytte dem online eller
downloade dem, så man kan bruge dem uden at være på nettet.
Man må altså ikke gå på nettet og se diverse leksika, hjemmesider ol, og man må overhovedet ikke
kommunikere med omverdenen – hverken via Lectio, Facebook eller lignende.
I sprogene er det ikke tilladt at bruge oversættelsesprogrammer, dvs. software eller netbaserede
programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra ét sprog til et andet.
Det er altså heller ikke tilladt at bruge programmer, der er downloaded til ens computer.
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INTERNET GENERELT
Computere er normalt sat op til at danne en log over, hvor man går hen på nettet.
Man må ikke ændre opsætningen af sin computer, så den ikke danner denne log. Gør man det, bliver man
straks mistænkt for at have noget at skjule ang. sin færdsel på nettet, og man mistænkers derfor for snyd.
Der vil blive taget stikprøver efter hver prøve/eksamen, så skolen vil opdage eventuelle forsøg på snyd.
Alle elever skriver under på, at deres besvarelser er lavet af dem selv uden nogen form for snyd.
Opdages det, at man snyder, bortvises man fra skolen og bliver ikke student!

HVAD KAN MAN GØRE FOR IKKE AT KOMME TIL AT OVERTRÆDE REGLERNE OM
INTERNETTET?
A) Internet, musikeksamen - Ingen internet overhovedet:
Mange computere er beregnet til jævnligt at søge netforbindelse og foretage en runde på internettet til
forskellige hjemmesider for at se, om nogle af de programmer, man har liggende på sin computer trænger til
at blive opdateret.
Det er meget vigtigt, at man hjemmefra har fundet ud af at få sin computer til at lade være med på
eget initiativ at gå på nettet. Gør computeren den slags under en eksamen, er man jo gået på nettet, og da
det i musik er forbudt, må skolen konstatere, at man er ved at snyde. Snyder man til eksamen bliver man
smidt ud straks og bliver ikke student.
B) Internet alle andre fag end musik A:
Adgang til ”egne læremidler, egne noter og egne arbejder” samt ordbøger og evt. fagspecifikke sider:
 Det er nu tilladt til alle eksaminer (undtagen musik og delprøve 1 i mat og eng) at gå på nettet og
se læremidler, egne noter og egne arbejder i Lectio, Google Documents, DropBox og SkyDrive;
men man skal være obs på, at Lectio kan gå ned. I så fald har man ikke adgang til sine dokumenter.
Man skal derfor overveje, om man ikke for en sikkerheds skyld vil downloade sine dokumenter fra
f.eks. Lectio.
 Det samme gælder Gyldendals ordbøger. Måske man vil foretrække at downloade dem, selvom man
til en eksamen har lov til at anvende dem on-line.
Vejledning i download af ordbøgerne ligger i Lectio, Alle elever og lærere, skr. Eksamens-mappen.
 Ekstra fagspecifikke tilladte sider på nettet: Faglærerne i få fag beder om at deres elever får adgang
til udvalgte steder på nettet.
Det gælder bl.a. dansk, samf., latin, græsk. Faglærerne orienterer herom og vagterne får besked.
Se særligt dokument i Lectio i mappen Alle elever go lærere i undermappen om skr prøver og
eksamen
Nogle hold i Samf A er med i forsøg med fuld internetadgang.
Her gælder særlige regler, som gennemgås af læreren i faget. Eleverne må dog stadig ikke kommunikere
med nogen som helst via nettet!
Ønsker man at benytte den begrænsede adgang til internettet til skr. Eksamen:
 Lectio som startside i ”eksamensbrowser”:
Da man i fag med begrænset adgang til internettet ikke må gå ret mange steder hen på nettet, skal
alle elever, der ønsker at benytte muligheden for at gå på nettet indrette en browser med Lectio som
startside. Ofte har elever Google eller Facebook som startside og har desuden en række yndlingssider
liggende, de lige kan gå ind på. Man behøver ikke slette alt dette inden eksamen, men kan i stedet
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vælge at bruge en anden browser til eksamen end den, man ellers bruger. Denne indrettes så med
Lectio som startside og de af de andre 3 lovlige steder på nettet, man har brug for, som
faneblade/bogmærker ol. Til PC-opsætning tjekkes, at alle har Lectio som startside.
 Automatisk back-up af dokumenter på nettet skal slås fra: Man er nødt til at slå denne funktion
fra, da det kun er tilladt at læse egne dokumenter på de 4 steder på nettet, men ikke er tilladt at
uploade noget som helst nogen som helst steder på nettet.
 Bluetooth skal slås fra, hvis man har det.

PC-OPSÆTNING EN TIME FØR PRØVENS/EKSAMENS BEGYNDELSE DVS. KL. 8.00!!
Det forventes, at man hjemme har testet, at maskine og printer virker – og virker sammen!
Ofte låner elever en printer uden at være sikre på, at den fungerer sammen med deres computer. Man skal
altså huske at få installeret en passende driver. Hvis man kommer med en printer, som ikke kan virke
sammen med sin computer, kan skolen ikke garantere, at der vil være mulighed for at få printet på skolens
printere. Man skal også huske det kabel, der forbinder PC og printer!
Hvis man møder for sent til ”pc-opsætning” eller ens computer ikke virker, må man skrive sin
besvarelse i hånden, så man skal altid have blyant, kuglepen eller lignende med. Hvis man har elektroniske
ordbøger eller lommeregner på sin computer, bør man altså have almindelige ordbøger og en lommeregner
med.
Computer og printer og tilhørende kabler må først afmonteres, når prøven er slut!! Prøven er først
slut, når alle elever har afleveret deres prøve, og eksamensvagterne har erklæret prøven for slut!
Ovenstående regler er til for at sikre, at prøverne fungerer så gnidningsfrit som muligt og sådan, at man til
prøven så vidt muligt ikke generes af elever, der sætter deres maskiner op (for sent), leder efter ledninger
osv., eller af elever, der pakker sammen, inden prøven er slut.

INTERNETSNYD
Der vil blive taget stikprøver under og efter prøverne/eksamen, så skolen vil opdage eventuelle forsøg på
snyd, både i de tilfælde, hvor det overhovedet ikke er tilladt at gå på nettet, og i de tilfælde, hvor begrænset
netadgang er tilladt. Man må derfor påregne, at man kan blive bedt om at blive tilbage efter en
eksamen, mens skolens IT-medarbejder tjekker ens computer.
GRIBES MAN I SNYD, BLIVER MAN IKKE STUDENT!!

VIGTIGE RÅD OG ANDET NYTTIGT ANG. BRUG AF COMPUTER
Kontroller altid inden prøvens start, at du kan gemme din tekst uden problemer og få eventuelle problemer
løst straks.
Kontroller hjemmefra, hvor tit din computer er indstillet til at gemme dit dokument. Hver 10-15minutter er
måske passende.
Inden prøvens start sørger du for at have lavet sidehoved på sit dokument, så udskrevne sider let kan
identificeres.
Under selve prøven: GEM GEM GEM! Selv til eksamen går programmer og maskiner ned!
Ud over at gemme på harddisken bør man så afgjort også gemme på et USB-stik. Man skal gemme sit
dokument mindst to steder, hvis maskiner begynder at drille.
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Automatisk back-up i DropBox/SkyDrive eller andre steder er ikke godt nok, hvis skriveprogrammet
pludselig sletter alt i et dokument. Og så er det i øvrigt slet ikke tilladt at uploade noget som helst nogen som
helst steder på nettet under eksamen. Altså:
Automatisk back-up på nettet af dokumenter skal slås fra, inden eksamen!
Elever har oplevet, at både TI-Interactive og Word pludselig går i ”kuk”, og man mister alt! Det er derfor
meget, meget vigtigt, at man jævnligt manuelt gemmer på USB-stik.
HUSK: USB-stik og lang forlængerledning med mindst 3 stik og husk et USB-stik til at gemme på!!
Hvis din computer svigter, er det dit eget ansvar at have en sikkerhedskopi eller en udskrift på papir,
således at du kan fortsætte arbejdet med besvarelsen af prøven uden brug af computer.
Medbring derfor skrivegrej, ordbøger og andet, som du kan få brug for, hvis du ender med at skulle besvare
prøven uden computer!
Forsikring: Elevernes egne computere og printere er ikke dækket af en forsikring fra skolens side. Hvis
man har en almindelig indboforsikring, vil den dog typisk dække.
Skolens alarmer vil være slået til i hallen og andre lokaler, hvis man efterlader maskiner/printere på skolen
natten over.

/ AG
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