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Regler for skriftlige og mundtlige prøver og eksamen
Reglerne for prøver og eksamen i gymnasiet, HF og AVU fastsættes af Undervisningsministeriet i bekendtgørelser.
Den vigtigste er eksamensbekendtgørelsen: ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser” (BEK nr.
930 af 3/7-2013). I tilknytning hertil udarbejder skolen selv visse regler, fx om brug af
computer til skriftlige prøver og eksamen og om korrekt adfærd ved skriftlige prøver
og eksamen.
Paragrafhenvisningerne i det følgende er til eksamensbekendtgørelsen, der i sin
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152744.
Disse ordensregler omtaler de vigtigste regler for prøver og eksamen, som du bør
kende. Det gælder for eksamensregler som for færdselsregler: ukendskab til reglerne er ikke nogen undskyldning for overtrædelse, og det fritager ikke for
straf/sanktioner.

1: Prøvetidspunkter
prøvedato(er). Din lærer vil orientere dig om dato og tidspunkt.
Du er under alle omstændigheder selv ansvarlig for at få fat på din eksamensplan og for at holde dig orienteret om de ændringer, der vil kunne ske i løbet
af eksamensperioden.

2: Til- og framelding til prøver/eksamen
lærer har vejledt dig om, f.eks. opgaver, projekter eller synopser.
Hvis du er selvstuderende, skal du melde dig til prøve senest 8 uger før prøven.
Kontakt en studievejleder om dette.

3: Kom i rette tid. (§ 16 og 17)

andet for at de andre kursister ikke skal blive forstyrret af kursister, der kommer for
sent.
prøvens start.
Ved mundtlig prøve skal du møde senest en eksaminationstid tidligere, end det frem-

4: Tilladte hjælpemidler ved eksamen. (§ 15)
Det er som hovedregel tilladt at benytte alle hjælpemidler under en prøve (PC, lommunikere ulovligt med omverdenen via PC, mobiltelefon eller andet. I nogle fag er
der dog yderligere begrænsninger. Dine faglærere vil i hvert enkelt fag fortælle dig
Du skal selv medbringe dine hjælpemidler (lommeregner, formelsamling, ordbøger
osv.) og skrive- og tegneredskaber (PC, passer og lineal) til eksamen.
Skolen har i de enkelte afdelinger fastsat særlige regler om brug af PC ved skriftlig
eksamen, som alle kursister, der skal til skriftlig eksamen, er blevet gjort bekendt
med i forbindelse med terminsprøven eller forud for eksamen.

Det er ikke
ved mundtlig eksamen, medmindre der er givet særlig dispensation til brug af ibøger.
Der foretages stikprøvevis kontrol af, at forbuddet ikke overtrædes. Overtrædelse
Ordbøger: Det er ikke tilladt at bruge online ordbøger til eksamen. Elektroniske ordog terminsprøver.
Telefon
Tablet

5: Korrekt adfærd ved skriftlige prøver og eksamen
De tilsynsførendes anvisninger skal til enhver tid følges.
bedømmelse, for at censorerne ikke kan være i tvivl om, hvem der har skrevet en
bestemt side.
-

-

før tid.

6: Særlige prøvevilkår (§ 19)
Du kan i samarbejde med din lærer ansøge om forlænget prøvetid og/eller særlige
hjælpemidler til din prøve, hvis du kan dokumentere enten ordblindhed eller andre
vanskeligheder. Der skal søges for hvert fag for sig.

7: Snyd ved eksamen. (§ 20)
samenstermin (december eller maj-juni).
at benytte ulovlige hjælpemidler eller ved at kommunikere med andre under eksaminationen eller forberedelsen.

8: Adfærd generelt
Ved prøver og eksamen skal kursisten optræde hensynsfuldt over for medkursister,
Hvis en kursist udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med afviklingen af eksamen

9: Sygdom og sygeeksamen (§9)
kontakte skolen hurtigst muligt.

10: Klager. (§§ 47-55)
af din egen besvarelse.
Hvis du vil klage over din karakter, skal du gøre det senest 2 uger efter, karakteren
er meddelt. Din klage skal sendes til VUC. Den skal være skriftlig og have en begrundelse. Du kan kun klage personligt, og klagen skal nøje beskrive det, du mener,
burde være anderledes.
Du kan henvende dig til VUC’s leder, hvis du vil have vejledning om proceduren.

