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Mundtlige prøver og eksamener 2021 
 

1. Mødetid 

▪ Du skal altid møde i god tid, og senest 15 minutter før prøvens start. 

▪ Ophold dig kun ved eksamenslokalerne, når du venter på at skulle ind til forberedelse eller på at få 

din karakter. Ellers skal du opholde dig i kantinen eller i fællesområderne.  

▪ Af hensyn til eksaminanderne skal der være ro ved undervisningslokalerne i hele eksamens-

perioden. 

▪ Ved 24 timers forberedelse foregår eksamenstrækningen på den lange gang ved kontoret enten kl. 

8.00 eller 12.00.  

 

2. Sygdom og udeblivelse 

▪ Der er mødepligt ved eksamener/prøver, og ved sygdom skal du straks informere kontoret på tlf. 

45115151. Som dokumentation for sygdom kræves lægeattest. Du skal derfor på dagen søge læge, 

og du betaler selv for attesten. 

▪ Hvis du kommer for sent eller udebliver fra en eksamen/prøve, har du ikke krav på at deltage i den 

pågældende eksamen/prøve. Bliver du syg, eller er du på anden måde uforskyldt forhindret i at 

gennemføre en eksamen/prøve, kan du komme til sygeeksamen. Er du forsinket, skal du omgående 

ringe til skolen. Når du ankommer, skal du henvende dig på skolens kontor. 

 

3. Prøveplanen 

▪ Ændringer i prøveplanen kan forekomme og ajourføres løbende i Lectio. Varslingsfristen er 2 dage. 

Lad derfor være med at bestille rejser eller lignende i eksamensperioden!  

▪ Man har pligt til at orientere sig i Lectio med hensyn til ændringer. 

▪ Check, at du har alle dine prøver i Lectio. Spørg kontoret, hvis du er i tvivl.  

 

4. Hjælpemidler (herunder brug af egen computer og internet i forberedelsen) 

▪ Du skal selv medbringe alle tilladte hjælpemidler: Bøger, noter, blyant, gamle opgaver etc. Husk 

også et ur, da du skal aflevere din mobiltelefon til din lærer, inden du går til forberedelse. Spørg din 

faglærer, hvis du er i tvivl. 

▪ Du må gerne medbringe din egen computer til forberedelsen, men du må som udgangspunkt ikke 

bruge internettet. Dine noter og hjælpemidler skal som udgangspunkt være downloadet på din 

computer. 

▪ Din faglærer kan dog i begrænset omfang give tilladelse til at bruge læremidler, som kræver 

internetadgang, fx: 

o Holdets dokumenter i Lectio  

o Holdets side i Moodle 

o Særlige digitale læremidler med internetadgang, som er anført på undervisnings-

beskrivelsen, og som ikke kan downloades 

o Den webbaserede udgave af Gyldendals Røde Ordbøger 

▪ Hvis din lærer på forhånd har godkendt særlige elektroniske hjælpemidler, skal du inden 

eksamen/prøven gemme links til disse under foretrukne i din computers browser, da søgning på 

nettet er forbudt.  
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▪ Vi anbefaler, at du downloader Gyldendals Røde Ordbøger (gratis) til din computer, da hverken 

Gyldendal eller vi kan garantere, at webudgaven virker. Du finder vejledning og koder her. Du må 

på ingen måder åbne eller arbejde i dokumenter, der ligger på internettet eller uploade 

dokumenter til internettet. Bruger du Dropbox eller en anden form for backup i skyen, skal du 

inden eksamen slå disse fra, og du må du ikke dele mapper med nogen eller skrive i dokumenter, 

som andre har adgang til. 

▪ Det skal derfor pointeres: Som udgangspunkt er af brug af internettet forbudt ved mundtlige 

eksamener. Hvis din lærer har givet holdet lov til at bruge internettet til særlige digitale 

hjælpemidler/læremidler, gælder det udelukkende de på forhånd aftalte materialer. Al elektronisk 

kommunikation (internt og eksternt) eller anden utilsigtet brug af internettet betragtes som snyd 

og medfører bortvisning (Eksamensbekendtgørelsen §20, stk. 3). I praksis betyder det fx, at en 

simpel søgning på Google, en enkel besked i Lectio, delte dokumenter i Dropbox eller brug af 

oversættelsesprogrammer (fx Google Translate) er bortvisningsgrund. Husk derfor at slå fx 

iMessage, Skype, Messenger osv. fra, inden du går til forberedelse. Vi overvåger internettrafikken, 

og der foretages stikprøvekontroller. 

 

5. Ro & orden 

▪ Ved de mundtlige prøver må kun den elev, der skal til at trække et spørgsmål, og den elev, der 

venter på en karakter, opholde sig på gangen ved eksamenslokalerne. 

▪ Øvrige elever og eventuelt forældre og andre interesserede er velkomne til at opholde sig i 

fællesområderne, Salen eller kantinen.  

 

6. Eksamensgrundlaget 

▪ Findes i undervisningsbeskrivelserne til de enkelte fag på Lectio. 

▪ Det er vigtigt, at I altid taler med jeres faglærer om, hvad eksamensgrundlaget er.  

 

7. Afvikling af mundtlige prøver og eksamener i Teams 

Når mundtlige prøver og eksamener afvikles i Teams, gælder følgende:  

▪ I god tid inden prøvedagen sikrer du dig, at din mikrofon og kamera fungerer tilfredsstillende, og at 

du kan anvende skærmdelingsfunktionen i Teams. På prøvedagen laver du et testopkald til en 

bekendt. 

▪ Du skal under prøven sidde i et aflukket rum og holde dig klar 15 minutter inden prøvens officielle 

starttidspunkt 

▪ Eksaminator ringer dig op, når prøven skal begynde 

▪ Eksaminator kan bede dig om at scanne rummet med kameraet, så det kan bekræftes, at det er 

lukket, og at du er alene 

▪ Når eksaminator og censor diskuterer karakter og feedback, bliver du bedt om at logge ud af det 

virtuelle møderum 

▪ Efter voteringen bliver du ringet op igen af eksaminator, og du får din karakter og feedback 

▪ Bemærk, at det er bortvisningsgrund at optage den mundtlige eksamen 

 

 

God eksamen til jer alle! 

https://ghg.sharepoint.com/sites/intra/eksamen/gyldendals-r%C3%B8de-ordb%C3%B8ger-til-eksamen

