
 
 Regler og oplysninger angående mundtlige prøver og eksaminer 2014. 
 
STX-eleverne skal i løbet af de 3 år op i mindst 3 medtællende mundtlige prøver + evt. årsprøver.  
HF-eleverne skal til eksamen i alle fag.  
Når eksamensplanen offentliggøres vil det fremgå hvor eksamen finder sted og på hvilket tidspunkt den 
enkelte elev skal trække sit spørgsmål. Vær opmærksom på, at der kan se ændringer med hensyn til både 
lokale og tidspunkt, så det er vigtigt, at man holder sig orienteret i Lectio.  
Hvis ændringerne finder sted mere end 24 timer før den pågældende prøve, er man selv ansvarlig for at 
have set ændringerne, hvis ændringerne foretages senere, vil eleverne blive kontaktet.  
Mødetid: En tommelfingerregel er, at man skal møde ca. en eksamination før, man selv skal aflægge prøve. 
En eksaminand, der udebliver eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.  
Hvis skolen beslutter at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eleven få tilbud om at 
aflægge prøve på et senere tidspunkt.  
Forhindret i at møde - sygdom: Hvis en elev er forhindret i at gennemføre en prøve på grund af 
dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, får eleven mulighed for at aflægge prøven hurtigst 
muligt.  
Det gælder ved alle former for udeblivelse, at skolen skal kontaktes hurtigst muligt.  
Skolens telefonnummer er 75420266. Det er meget klogt, at lægge det ind på mobiltelefonen, inden 
eksamensperioden begynder!!  
En prøve er begyndt, når eleven er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, 
bilagsmaterialet eller lignende.  
Hjælpemidler: tilladte hjælpemidler ved de forskellige prøver gennemgås af faglærerne. Hvis der under en 
prøve opstår mistanke om at en eksaminand har skaffet sig eller ydet hjælp, vil den pågældende blive 
bortvist fra den pågældende prøve.  
Kommunikation: I forbindelse med prøver/eksaminer, hvor man forbereder sig i et særligt 
forberedelseslokale på skolen gælder følgende: Man må under prøver/eksamen ikke skaffe sig eller yde 
uretmæssig hjælp. Man må altså ikke kommunikere med kammerater, venner, familie eller andre i eller 
uden for forberedelses- og eksamenslokalet. Man må ikke kontakte personer vha. mobiltelefon, internet 
eller andet under prøven.  
Mobiltelefoner: I forbindelse med prøver/eksaminer, hvor man forbereder sig i et særligt 
forberedelseslokale på skolen gælder følgende: Alle mobiltelefoner skal afleveres ved prøvens begyndelse. 
Da mange elever bruger deres mobiltelefon som ur, er det vigtigt at man sørger for at have et ur med ind i 
forberedelseslokalet!  
Internet: I forbindelse med prøver/eksaminer, hvor man forbereder sig i et særligt forberedelseslokale på 
skolen gælder følgende: Det er kun tilladt at gå på internettet med hen blik på at få adgang til egne 
læremidler, egne notater og egne arbejder.  Det gælder kun det materiale, der har været anvendt i 
undervisningen, og det er skolen der definerer, hvad der er ”egne læremidler”. Egne læremidler er opstillet 
undervisningsbeskrivelsen. 
Læsevanskeligheder: Skolen kan efter begrundet ansøgning bevillige elever med læsevanskeligheder ekstra 
forberedelsestid. 
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