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Studentereksamen, helt formelt… 

• Eksamen er i gang når opgaven er udleveret (skriftligt og mundtligt).

• Når opgaven er udleveret eller spørgsmålet er trukket, skal der også gives en karakter.

• Hvis man bliver syg, skal man kontakte skolen forud for dagens eksamen. Desuden skal 
man kontakte sin læge og få dokumentation for sygdommen- denne afleveres på 
kontoret

• Sygeeksamen så hurtigt som muligt, og senest i august.

• Ovenstående gælder også ved årsprøver!
• Gennemførelse af og aktiv deltagelse i prøver er en forudsætning for oprykning til 2.g.
• 2,0 i gennemsnit (uvægtet) af alle årskarakterer/prøvekarakterer er en forudsætning 

for oprykning til 2.g



Undgå snyd – og mistanke om snyd…

• Eksamens-snyd er en alvorlig ting, som medfører bortvisning fra den pågældende 
prøve. 

• Snyd er ”uretmæssig hjælp” til eksamen, fx ved at have kontakt til andre under skriftlig 
eksamen eller forberedelse til mundtlig eksamen

• Bemærk at både den, som modtager hjælp, og den som bidrager med hjælp bliver 
bortvist ved uretmæssig hjælp

• Bemærk at mistanke om hjælp er tilstrækkelig til bortvisning (vi skal ikke kunne bevise 
hvad en kommunikation omhandlede)

• Bortvisning fra prøven giver ikke adgang til syge-eksamen, men til at aflægge eksamen 
i næste ordinære eksamenstermin. Dvs. tidligst januar 2020 senest juni 2020



Klagemulighed
• Vigtigst;   Start hos rektor! 

• Man har krav på klagevejledning inden man klager. Det får man hos rektor

• Man kan klage over; 
• Eksamensgrundlaget (Hvilket stof blev jeg eksamineret i)

• Eksaminationens gennemførelse (forstyrrelse, eksaminators/censors spørgsmål mv)

• Bedømmelsen

• Klager er skriftlige – senest 14 dage efter man har fået karakteren, dog senest 5/7. 

• Ved skriftlig eksamen kan du få kopi af opgaven og kopi af din besvarelse udleveret af 
skolen

• Ved mundtlig eksamen kan du få kopi af spørgsmålet udleveret



Praktisk; 

• Check altid Lectio forud for eksamen
• Der kan forekomme ændringer (gruppeforberedelse mv) – men seneste 2 dage før eksamen

• Bemærk at matematik gruppeeksamen starter kl.8.15

• Ved 24 timers forberedelse udleveres eksamensopgaver/spørgsmål i administrationen 
på Stengangen kl. 8.15 og kl. 12.15.  Vent udenfor, så bliver I hentet ind.

•  Evt. bytning af eksamenstider skal altid foregå gennem AF.



Mundtlig eksamen

• Kom i god tid! 

• Du må have alle hjælpemidler med ind til forberedelsen (men det er sjældent en god 
idé).

• Du må ikke have ”kommunikationsudstyr” med ind til forberedelsen.

• Når spørgsmålet er trukket er der ingen vej tilbage; der skal gives en karakter.

• Eksaminator (din lærer) fører dialogen med dig, censor noterer og stiller uddybende 
spørgsmål   (DHO er her en undtagelse – fordi begge eksaminerer).



Mundtlig eksamen,  censor

• skal påse at prøven er i overensstemmelse med mål og krav for faget
• skal medvirke til og påse at prøven gennemføres i overensstemmelse med reglerne
• skal medvirke til og påse at alle får en ensartet og retfærdig behandling



Mundtlig eksamen – step by step

• Den samlede tid til forberedelse og eksamen indeholder; 
• Eksaminanden ankommer, hilser pænt, afleverer sin mobil mv. 

• Eksaminanden trækker sit spørgsmål og stiller evt. afklarende spørgsmål

• Eksaminanden føres til forberedelseslokalet hvor man forbereder sin eksamen

• Eksaminanden hentes tilbage til eksamenslokalet, hvor eksamen afholdes

• Når eksamen er slut, går eksaminanden udenfor og venter

• Eksaminator og censor voterer; 
• Censor gennemgår sine notater og kommer med første bud på en karakter

• Eksaminator og censor drøfter karakteren – bliver til sidst enige om en karakter

• Eksaminanden hentes ind og karakteren gives med en kort forklaring



KUN de bøger, der har en afleveringsdato i 2019, 
SKAL afleveres inden sommerferien! 


