Regler og vejledninger i forbindelse med skriftlige eksamener
og skriftlige årsprøver.
Du skal møde senest 30 min. før prøvestart (40 min. til musikprøver). 20 min. før
prøvens start skal du sidde klar på din plads. Ved forsinket fremmøde bliver du
bortvist fra prøven.
Når prøven er startet må du ikke kommunikere med andre end vagterne. Hvis du
bliver taget i at tale sammen eller udveksle informationer via fagter vil dette blive
betragtet som snyd og du bliver bortvist.
Du kan ikke låne bøger, lommeregnere og andet materiale af andre under prøven.
Under prøver med alle hjælpemidler tilladt, må du høre musik i høretelefoner hvis
dette ikke kan høres af de omkringsiddende. Hvis du bruger smartphone som
musikafspiller skal denne være sat på flyfunktion, og den skal ligge på bordet.
Under prøver uden hjælpemidler er det ikke tilladt at høre musik.
Hvis du ønsker at gå på toilettet, rejser du dig stille og går ud til toiletterne – ved
foyeren ved store sal, det er forbudt at tale sammen mens du står og venter og du må
ikke medbringe mobiltelefon på toilettet. Under prøver uden hjælpemidler kan
toilettet ikke benyttes.
Ved delprøver uden hjælpemidler må du først tage hjælpemidler frem når delprøven
er slut for alle, hvilket vagterne giver kollektivt besked om.
Opgaverne afleveres elektronisk, dog undtaget del 1 prøver i engelsk, matematik og
musik. Disse afleveres i et omslag forsynet med dit navn, klasse og underskrift.
Når du er klar til at aflevere, henvender du dig til en vagt og viser din
afleveringskvittering. Derefter kan du forlade prøven og medtage dine ting.
Dette gælder dog ikke studentereksamen hvor computeren ikke må forlade
eksamenslokalet før hele prøven er slut for alle.
Vis hensyn til de øvrige eksaminander når du forlader prøvelokalet, pak stille
sammen.
Du har i øvrigt pligt til at holde dig orienteret om dine eksaminer.
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