
 

 

Til elever om skriftlige prøver: 
 
Før prøven & 
E-Ordbog: Download ordbøger allerede nu til din computer! Brug linket: 

https://www.ordbogen.com/da/#?modals=login 
Log ind med dit UNI-login! 

 
Mødetid: Fra kl. 8.00 kan der stilles computere og hjælpemidler op. Senest 8.15 skal man være på sin 

plads! Hvis man kommer for sent, mister man retten til at gå til prøve, og rektor skal give 
dispensation til at man gennemfører prøven, hvis man møder senere end kl. 8.15. Du har 
sprittet hænder af og har mundbind på, når du går ind i festsalen. Du kan først tage dit 
mundbind af, når du sidder på din plads ved dit bord i festsalen. Og ikke før pga. COVID-19!    

 
Bordet: Find din plads ud fra bordkortet – holdene sidder samlet i rækkerne. Der er et 

eksamensnummer på bordkortet – det skal du notere på omslag og papir, hvis du skal/vil 
aflevere fysiske eksamensbesvarelser.  

 
Tasker mv.: Tasker, overtøj, poser mv. må pga. COVID-19 opbevares på gulvet ved bordet. Mobiltelefon 

skal være slukket og lægges i tasken Mad, drikkevarer og hjælpemidler tages op og placeres 
på/ved siden af bordet. 

 
Computeren: Du skal selv medbringe en computer. Sæt gerne navn på oplader. 
 

Ved fag med en delprøve 1 uden hjælpemidler må computeren ikke røres!  
Computeren placeres lukket på bordet, og må først bruges når vagterne siger til! 
 

 Først når prøven er helt færdig kan man fjerne sin computer fra festsalen, når den 
eksamensansvarlige åbner døren! (Gå aldrig ind i et prøvelokale) Dvs. hvis man afleverer før 
tid, kan man godt selv forlade prøvelokalet men uden computer og andre prøvematerialer. 
Man må vente med at få computeren med hjem til døren fra festsalen åbnes, når prøven er 
helt slut. 

 
Hjælpemidler: Hjælpemidler er noget I SELV skal medbringe, dvs. andre ordbøger end de almindelige 

ordbogen.com (til fremmedsprog) skal I selv eje og tage med. Tænk også på oplader til 
lommeregner, blyanter, lineal mv. 
OBS angående hjælpemidler: Undervisningsmaterialer, der kan opbevares/medbringes lokalt 
skal tilgås lokalt på computeren. Dvs. I skal downloade det, I kan – så er I ikke sårbare ift. 
netadgang!  
Egne notater og egne arbejder skal derfor medbringes eller opbevares på egen computer 
under prøven. 

Undtagelse: Hvor materialet har en sådan karakter, at det ikke kan opbevares lokalt må 
man tilgå materialet via internettet under prøven, fx videoer fra 
undervisningsbeskrivelsen! 
Dvs. interaktive bøger fra undervisningen må I godt anvende. (Hvis de ikke bare kan 
downloades som PDF-udgave). 

OBS angående OneNote som hjælpemiddel: Læreren skal låse samarbejdsområdet i 
klassenotesbøger inden skriftlig eksamen, således at der ikke er risiko for kommunikation 
her.  

 
Musik Du kan høre musik i ørerne på svag styrke, hvis du ønsker. Husk at musikken skal være 

downloadet ned på computeren inden eksamen - I må ikke tilgå internettet i denne 
forbindelse. Det fungerer så længe I respekterer vagtens anvisning, dvs. hvis der bliver sagt 
”stop” eller ”skrue ned”, skal I gøre det uden diskussion. Så kan alle have en fornuftig 
prøvesituation. 

 
 

https://www.ordbogen.com/da/#?modals=login


 

 

 
 
Netadgang: Der vil for alle under prøverne være adgang til ordbogen.com samt Lectio, da I skal aflevere 

elektronisk og kunne tilgå jeres undervisningsbeskrivelser (”pensum”) i Lectio. Se ovenfor om 
hjælpemidler også: Det er tilladt at gå på nettet for fx at se videoer, der kun er brugt i 
undervisningen! Men alt andet, som kan downloades – skal downloades. Årsag: 1) Det sikrer 
jer mod netnedbrud 2) I må under ingen omstændigheder bruge internettet som ressource, 
dvs. google løs eller tilgå andet materiale på nettet end det, I har brugt i undervisningen 
(som ikke kan downloades). 

 
I må naturligvis IKKE kommunikere med nogen under prøverne (Lectiobesked, mobilnet, sms 
fx). Overtrædelse af dette medfører bortvisning!  

 Dvs. vær opmærksom på ikke at bruge google docs online eller andre kollaborative 
værktøjer. Ift. OneNote – se under hjælpemidler. 

  
Filformater: Det er bedst at skrive/gemme i Word! Hvis du bruger Open Office skal du huske ”Gem som” 

og vælge Word der, hvis du ønsker at printe undervejs. Hvis du bruger et matematikprogram 
eller andet med fx grafer, så gem først filen i CAS-programmet (fx TI-Nspire) og lav derefter 
en PDF – herved bevares dit layout. Dvs. du skal selv vide hvordan du laver en PDF-fil. TJEK 
altid før aflevering, at hele din opgave er konverteret korrekt til PDF. 

 
Aflevering: Ved skriftlige årsprøver/terminsprøver: Se link på din forside i Lectio - her afleverer du din 

opgave elektronisk som PDF. Ved skriftlige eksamener afleverer du opgaven som PDF på 
netprøver.dk Til netprøver.dk skal du logge ind med dit UNI-login eller med dit NemID. 

 
 For alle skriftlige prøver gælder følgende afleveringsprocedure: 

Vis vagten din kvittering – lad din skærm være åben og tilkald vagt for at få godkendt 
afleveringen. (Opgaven sendes efterfølgende til plagiattjek). Du må ikke gå, før en vagt har 
godkendt din aflevering. 
Du kan også aflevere din opgave håndskreven, og så udfylder du sidehovedet på det officielle 
eksamenspapir og et omslag og tilkalder en vagt, når du vil aflevere. 
 
Har du behov for et print undervejs til eget brug så sig til. Hvis du skal aflevere en 
håndskreven opgave og skal printe bilag dertil, så giver vagterne dig en USB hvor du lægger 
opgaven på i Word eller PDF-format og vagterne printer for dig. Du skal skrive under på 
sidste printede side og på omslaget – og derefter kvitterer vagten for din aflevering på 
omslaget. 
 

Medicin Forventer du at indtage medicin under en skriftlig prøve (eksempelvis astmamedicin), skal du 
give eksamensvagterne besked inden prøven går i gang.   

 
Hensyn: Vi er en del elever i festsalen og ikke alle prøver slutter samtidigt. Normalt kan elever gå 

hjem med alt grej efter prøvens afslutning, fx SPA kl. 13.00 selvom nogle skriver videre til kl. 
14.00. For at det fungerer, kræver det, at man er hensynsfuld og skynder sig at pakke lydløst 
sammen uden snak (!), når vagterne siger til ☺  

  
  
 

Mvh. 
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