Aurehøj Gymnasium

Mundtlig eksamen 2017

Regler ved den mundtlige eksamen
Den mundtlige eksamen er fastlagt i perioden fra 31. maj 2017 – 21. juni 2017. De fag du skal til
eksamen i, fremgår af din eksamensplan som du får udmeldt i Lectio hhv. den 9. maj og den 16. maj
2017

Mødetid til eksamen:
Du skal møde senest 30 minutter før prøvens start. Det er dit eget ansvar at være opmærksom på
eventuelle ændringer af tider, lokaler eller andet i denne tid op til eksamen. Dette kan du holde dig
orienteret om i Lectio. Kommer du for sent til en skriftlig prøve, har du ikke krav på at deltage i
prøven jr. Eksamensbekendtgørelsens § 17:
En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at
aflægge prøven.
Stk. 2. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig
prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at
forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at
deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at
prøvetiden forlænges.
Stk. 3. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet,
kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.
Vi henstiller til, at du venter under rolige forhold på den etage, hvor du skal til eksamen og udviser
stort hensyn til de øvrige elever der er til eksamen.

Sygdom:
Hvis du bliver syg og ikke kan gå til eksamen, skal du meddele det til skolens kontor senest kl. 8.00
samme dag. Endvidere skal du fremsende en lægeerklæring hurtigst muligt som også giver adgang
til en sygeeksamen. Lægeerklæringen er egenbetaling.

Hjælpemidler:
Du kan medbringe de hjælpemidler der er tilladt at anvende i de enkelte fag, Det er dit eget ansvar
at medbringe bøger, noter osv. til mundtlig eksamen, dog med undtagelse af ordbøger.

Computer
Det er tilladt at bruge egen computer, dog må der kun tilgås udmeldte hjemmesider samt Lectio og
Gyldendals ordbøger.

Forberedelse/eksamination:
Det er dit eget ansvar at sætte dig ind i regler og bestemmelser for mundtlig eksamen i de enkelte
fag Det er ikke tilladt på nogen måde at have kontakt med andre end lærer og censor i løbet af
forberedelsestiden og under eksaminationen.
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Snyd:
Konstateres der snyd i forbindelse med ovennævnte direktiver, kan det være bortvisningsgrund jf.
eksamensbekendtgørelsens § 20:
En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp
til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra
den pågældende prøve.
Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har
skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt
eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver
formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen,
skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve.
Stk. 3. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, jf. § 6, stk. 3 og 4,
kan af institutionen bortvises fra prøven.
Stk. 4. Bortvisning fra en prøve efter stk. 1-3 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder.
Eksaminanden kan herefter aflægge prøve på ny. En sådan prøve afholdes, for så vidt angår prøver
i en gymnasial uddannelse, i den efterfølgende termin december-januar eller maj-juni.

Klage over prøve
Klage over prøver indgives af eksaminanden til institutionen. Klagen skal være skriftlig og
begrundet. Hvis eksaminanden er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige
indgives af forældremyndighedens indehaver, jfr. eksamensbekendtgørelsens kapitel 10 §
47 om klager. Se hele klagevejledningen på hjemmesiden under eksamen for elever.
Tvivl
Er der noget du er i tvivl om, omkring dit eksamensforløb, er du velkommen til at komme op på
kontoret eller ringe til os på tlf. 3965 4545.

