
 
 
 
 

Eksamensrutiner 
 
Terminsprøver og skriftlig eksamen 

1. Mød op i god tid - mindst 15 før prøvens start  
 

2. Der vil i hallen være fremlagt lister over de tilladte hjælpemidler i hvert enkelt fag og niveau, som 
vagterne kan orientere sig i.  
 

3. Skolen udleverer papir. Alt andet skal du selv medbringe 
 

4. Vigtige regler under prøven/eksamen: 
a) Toiletregler: Henvend dig til en vagt ved at række hånden op, hvis du ønsker at komme på 
toilettet.  
b) Kontakt med vagterne: Når du vil i kontakt med en vagt, så marker tydeligt ved at række hånden 
i vejret.  
c) Ingen må gå det sidste kvarter før hver prøves afslutning. Du må ikke forlade din plads de sidste 
15 minutter før prøven officielt er slut. Du må gerne aflevere, men skal blive siddende til prøve er 
helt slut.  
d) Aflevering: Du må først gå når du har enten afleveret en fysisk opgave i papirform til en vagt 
eller når vagten har kontrolleret at du har afleveret digitalt. Ved aflevering af en opgave i 
papirform, skal du skrive under. Du må ikke tage noget med dig ud, hvis du går før den 
pågældende prøve er afsluttet.  
e) Mobiltelefoner: Mobiltelefoner/SmartWatches skal afleveres i de opstillede holdere og 
udleveres igen når du har afsluttet prøven.   
f) Opgaver på papir  

• Hvis du får udleveret en opgave i papirform, så skal du kontrollere at det er den 
korrekte opgave, du har fået.  

• Udfyld arket korrekt med ”navn, ark.nr. og antal ark” 
• Kontrollér at du får afleveret alt det, du ønsker skal bedømmes - du skal kun 

afleverer dét du ønsker bedømt.  
• Du må ikke tage noget med dig ud før prøven er officielt slut  

 
Mundtlig eksamen 

 
1. Faglærerne orienterer om de fagspecifikke regler 

 
2. Hold dig orienteret om eksamenstidspunkter i LUDUS 

 
3. Mød altid op i god tid - mindst 15 før eksamen begynder 


