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Eksamensreglement for HTX

Regler ved skriftlige eksamener


Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen.



Eksamenslokalet er åbent fra kl. 8.30, senest 20 minutter før prøven starter, dvs. kl. 8.40, skal du
være i lokalet på den angivne plads.



Kommer du for sent til en prøve, skal du straks henvende dig på kontoret. Herefter vil det blive
afgjort, om du får lov til at deltage i prøven.



Du skal selv medbringe PC, oploader, skriveredskaber, hjælpemidler samt headset, hvis de skal
bruges til prøven. I oversigten på side 3 kan du se, hvad der er tilladt at medbringe til de enkelte
eksamener.



Kladdepapir udleveres af skolen, og det er det eneste papir, du må bruge.



Mobiltelefoner skal slukkes og afleveres til de tilsynsførende.



Lyd- og andre mediefiler i opgaverne skal aflyttes med høretelefoner/headset. Du må gerne lytte til
musik, men lydniveauet skal være så lavt, at det ikke forstyrrer andre i lokalet. Den tilsynsførende
kan pålægge jer at skrue ned.



Under prøven må du ikke kommunikere med omverden eller henvende dig til andre, hverken ved
ord, tegn eller online medier.



Du må medbringe egen USB eller ekstern harddisk som backup, men den må ikke deles med andre.
Det er ikke tilladt at tage USB’en med ud af prøvelokalet under prøven.



Ved prøver uden fri internetadgang har du adgang til internettet for så vidt angår egne læremidler
(herunder også lærermidler som din lærer har givet dig adgang til), egne notater og egne arbejder,
som det ikke er muligt at gemme på egen PC. Det gælder også links på fronter til tekster på nettet,
men du har KUN adgang til de konkrete materialer, ikke til at søge videre på andre tekster/links på
hjemmesiden. Se endvidere ”Tilladte hjælpemidler” på side 2.



Ønsker du at henvende dig til de tilsynsførende, skal du række hånden op og vente på, at de
kommer hen til dig.



Er det nødvendigt at forlade lokalet under prøven, skal du ledsages af en tilsynsførende. Du må ikke
handle i kantinen, når du er til prøve, og det er ikke muligt at ryge under prøverne.



Du må ikke forlade lokalet de sidste 30 min. inden prøven slutter.



Opgaverne må ikke bringes uden for lokalet, før prøven er slut. Det betyder, at du skal lade din PC
stå i eksamenslokalet indtil prøven er slut. Derefter kan du hente den.

Særligt vedrørende brug af computer


Det er dit eget ansvar, at den medbragte computer fungerer. Inden prøvedagen bør du have sikret
dig, at du kan komme på skolens netværk.



Det er dit eget ansvar at gemme besvarelsen regelmæssigt og vi opfordrer til at tage
sikkerhedskopier regelmæssigt.



Med undtagelse af de prøver, hvor adgang til Internettet er tilladt, er enhver form for søgning på
Internettet forbudt. Desuden må du ikke udveksle oplysninger med andre. Hvis det opdages, bliver
både du og den anden person bortvist fra prøven.



Det er ikke tilladt at spille.



Ønsker du i løbet af prøven en udskrift på papir, skal du henvende dig til en tilsynsførende. Alle
papirer skal være forsynet med dit fulde navn.



Hvis reglerne overtrædes, eller du udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise dig fra prøven,
og din besvarelse vil ikke blive sendt til bedømmelse.

Tilladte hjælpemidler
Den nye eksamensbekendtgørelse har skærpet adgangen til internettet under eksamener:


Digitalt materiale, der kan opbevares på din egen computer, må ikke tilgås via nettet.



Det er fortsat tilladt at bruge digitale undervisningsmaterialer og hjælpemidler. Det kan fx være
digitale ordbøger eller digitale lærebøger, der er brugt i undervisningen, som ikke kan opbevares
lokalt, dvs. ikke kan opbevares på din egen computer, og som fremgår af
undervisningsbeskrivelsen.



Netadgang må nu kun benyttes, når der er tale om adgang til undervisningsmateriale, der på
lærerens foranledning er blevet anvendt i undervisningen på klassen/holdet, og som fremgår af
undervisningsbeskrivelsen, og kun såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt på dit eget
udstyr (egen PC, ekstern harddisk, USB mm.).



Det er således skolen/læreren, som beslutter, hvilket undervisningsmateriale er netadgang til.
Dette gælder også adgang til hjælpemidler, som der indgår i andre fag uddannelse, idet du kan
ønske at inddrage emner fra andre fag i besvarelsen.



Det er ikke tilladt at benytte netadgangen til at tilgå interaktive programmer (fx Wolfram Alpha,
Google Translate, Google Earth eller Grammarly).

Fag
Dansk A

Tilladte hjælpemidler
Alle typer ordbøger og hjælpemidler må benyttes. Brug af internettet er tilladt.
Opgaven udleveres og afleveres på netprøver.dk

Engelsk A

Alle typer ordbøger og hjælpemidler må benyttes. Brug af internettet er tilladt.
Opgaven udleveres og afleveres på netprøver.dk

Engelsk B

Fysik A

Matematik A

Kemi A

Prøven er todelt. Første del udleveres på papir. Til delprøve 1 må computer og faglige
hjælpemidler ikke benyttes. Når delprøve 1 er afleveret, senest efter en time, må alle
hjælpemidler, benyttes til besvarelse af andel del af opgavesættet. Brug af internettet
er ikke tilladt (bortset fra adgang til hjælpemidler). Anden del udleveres og afleveres på
netprøver. dk
Alle typer ordbøger og hjælpemidler må benyttes. Fri brug af internettet er ikke tilladt
(bortset fra adgang til egne hjælpemidler).
Opgaven udleveres og afleveres på netprøver.dk
Alle hjælpemidler og it-værktøjer er tilladt. Fri brug af internettet er ikke tilladt (bortset
fra adgang til egne hjælpemidler).
Opgaven udleveres og afleveres på netprøver.dk
Alle hjælpemidler og it-værktøjer er tilladt. Den skriftlige prøve består af to dele, ½
times fælles forberedelse i grupper og en 5 timers individuel prøve. Brug af internettet
er ikke tilladt (bortset fra adgang til egne hjælpemidler).
Begge dele af prøven udleveres på netprøver.dk (kl. 9.00 og kl. 9.40) og opgaven
afleveres på netrpøver.dk

Regler for mundtlige eksamener


Datoerne, mødetidspunkter og lokaler for de mundtlige eksamener fremgår af eksamensplanen.



Eksamenerne er offentlige og alle kan bede om at overvære dem, men hvis du ikke ønsker det, vil
skolen tilgodese det.



Du skal møde i god tid før forberedelsestiden begynder. Møder du ikke rettidigt op, har du ikke krav
på at komme til prøve, men kan, hvis skolens ledelse finder forsinkelsen rimeligt begrundet, få
tilbud om at komme til prøve på et senere tidspunkt.



Der må ikke benyttes spil eller høres musik under forberedelse eller prøve. Det er heller ikke tilladt
at medbringe mobiltelefon.



Lokalet må ikke forlades i forberedelsestiden, og du må ikke kommunikere med andre.



Der er en tilsynsførende til stede i forberedelseslokalet, og i nogle fag sidder der to eller flere elever
til forberedelse i samme lokale.



Tilladte hjælpemidler ved eksamenen fremgår af lærerplanen og oplyses af din lærer i faget inden
prøven. Du har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler, med mindre andet fremgår af
reglerne for den enkelte prøve eller er fastsat af skolen.



Reglerne for brug af tilladte hjælpemidler er de samme som for skriftlige prøver.

Snyd ved eksamen
Forsøg på at snyde, herunder hjælp til andre eksaminander ved en prøve, vil medføre øjeblikkelig
bortvisning fra den pågældende prøve. Det samme gælder i tilfælde af støjende eller generende adfærd
under eksamen.
Opdages det senere, at en besvarelse af en prøve ikke er udarbejdet af eksaminanden, at væsentlige dele
er afskrift eller kopi, at eksaminanden har skaffet sig hjælp til en opgave eller har benyttet ikke tilladte
hjælpemidler, bortvises eksaminanden ligeledes, og en evt. afgivet karakter bortfalder.
En eksaminand, der er bortvist fra en prøve, kan kun gå op til ny eksamen, hvis skolens ledelse tillader
dette, men tidligst ved førstkommende eksamenstermin.

Sygemelding
Bliver du syg en dag, hvor du skal til eksamen, skal du omgående kontakte skolen på telefonnummer 79 20
11 11.

Bliver du syg under eksamen, skal du straks meddele dette en af de tilsynsførende. I begge tilfælde gælder,
at sygdommen dokumenteres med en lægeerklæring, som du selv betaler.

Klagemuligheder
Hvis du vil indgive en klage til skolen vedrørende eksamenen, skal det ske inden to uger efter, at du har fået
bedømmelsen. Du har ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af det tildelte
eksamensspørgsmål ved mundtlig prøve. Klagen skal være skriftlig og præcisere og begrunde
klagepunkterne. Den sendes til skolens rektor. Skolen følger klagen op efter retningslinjer givet af
Undervisningsministeriet.
Klagen kan vedrøre:
 Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, og disses forhold til
uddannelsens mål og krav
 Eksamensforløbet
 Bedømmelsen
Skolens leder afgør, om en klagesag skal afvises eller fremmes. En afvisning skal være skriftlig og begrundet.
Fremmes en klage, indhentes bedømmernes udtalelser, disse fremsendes til eleven, som herefter har 1 uge
til at kommentere udtalelserne. Skolen vil herefter træffe en skriftlig og begrundet afgørelse. Skolens
afgørelse kan resultere i:
 Ombedømmelse
 Tilbud om omprøve
 Afvisning af klage

