
Aurehøj Gymnasiums retningslinjer for eksamen 
Nedenfor kan du læse, hvilke mål og krav der er for prøver og eksamener på Aurehøj Gymnasium. 

Regelgrundlaget for eksamener og prøver i gymnasiet er beskrevet i eksamensbekendtgørelsen. 

Bekendtgørelsen er suppleret med reglerne om almindelig orden og samvær, der er beskrevet i 

vores studie- og ordensregler, som du kan finde på hjemmesiden under fanebrevet ”Om Aurehøj”. 

Endelig gælder også de instrukser, der gives i forbindelse med prøver og eksamen.  

På Aurehøj Gymnasium gælder reglerne for prøver og eksamener også under de interne eksamenslignende 

prøver: AP- og NV-prøver, dansk-historie-opgaven i 1. g, studieretningsopgaven i 2. g, årsprøver og 

terminsprøver. 

 

Antal prøver og prøvefag 
Studentereksamen omfatter mindst ti eksamener, som altid indbefatter en skriftlig eksamen i dansk og en 

mundtlig eksamen med udgangspunkt i studieretningsprojektet.  

Børne- og Undervisningsministeriet udtrækker hvert år, hvilke fag den enkelte elev skal aflægge prøve i. 

Prøveudtrækket og datoer fremgår af Lectio. Alle elever er forpligtede til at være opmærksom på 

tidspunkter og eventuelle ændringer. 

 

Betingelser for deltagelse i eksamen 
For at få adgang til eksamen, er det en betingelse, at de formelle krav til opgaver, portfolier, projekte, 

synopser og lignende, som danner grundlag for eksamen, er opfyldt. 

Som betingelse for at kunne deltage i den mundtlige eksamen i sit studieretningsprojekt (SRP) skal man 

forinden have afleveret sit skriftlige projekt, som skal leve op til læreplanernes krav til formalia og indhold. 

Til mundtlige prøver er det vigtigt at møde i god tid inden prøvestart. Til skriftlige prøver er mødetiden 

senest 30 minutter før prøvestart. Se endvidere afsnittet om for sent fremmøde ved eksamener.  

 

Hvornår en prøve er begyndt 
En eksamen er begyndt, når uddelingen af opgaverne er påbegyndt eller når eksaminanden er gjort 

bekendt med eksamensspørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.  

 

Skriftlig eksamen og hjælpemidler 
Du er som elev selv ansvarlig for – i god tid inden prøven – at sikre dig, at du har adgang til i-bøger og online 

undervisningsmaterialer, som fremgår af undervisningsbeskrivelserne for de enkelte hold. Til eksamen har 

du desuden adgang til egne notater og egne tidligere opgaver medmindre andet bliver oplyst. 

 



Sygdom, udeblivelse og for sent fremmøde ved eksamener 
Hvis du bliver syg eller på anden måde forhindret i at deltage i en eksamen, skal du hurtigst muligt kontakte 

skolens kontor på telefonnummer 3965 4545. Du skal kunne dokumentere sygdom med en lægeerklæring. 

Udgiften til lægeerklæring skal du selv betale jf. skolens studie- og ordensregler. I tilfælde af dokumenteret 

sygdom, vil du få mulighed for at komme til en sygeeksamen snarest muligt. 

Hvis du kommer for sent eller udebliver fra eksamen (gælder både mundtlig og skriftlig eksamen), har du 

ikke krav på at aflægge prøven. Hvis du kommer for sent til en mundtlig prøve, kan du eventuelt blive 

tilbudt at gennemføre prøven på et senere tidspunkt. Hvis du kommer for sent til en skriftlig prøve, kan du 

– hvis skolens leder vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed – få lov at deltage 

i prøven. Prøvetiden forlænges ikke.  

 

Hvad er snyd ved prøver og eksamener? 
Både til mundtlig og skriftlig eksamen, så skal din besvarelse være din egen selvstændige besvarelse. Hvis 

du under eksamen modtager eller giver uretmæssig hjælp til en anden eksaminand eller benytter ikke 

tilladte hjælpemidler, betragtes det som snyd og medfører bortvisning fra den pågældende prøve eller 

bedømmelse med karakteren -3 (minus tre). 

Besvarelsen af en skriftlig eller mundtlig prøve skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse 

(med mindre der er tale om en gruppeprøve). En overtrædelse af dette betragtes som snyd og vil stride 

imod formålet med prøverne. 

Snyd er blandt andet:  

• at få eller give andre eksaminander uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave 

• ikke-tilladt kommunikation med andre under prøven 

• at aflevere andres arbejde helt eller delvist som sit eget (herunder plagiering) 

• at aflevere eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil eller 

• anvendelse af ikke-tilladte hjælpemidler 

Som det fremgår, er det også snyd, når man hjælper andre eksaminander før, under eller efter prøver. 

Der er forskellige regler for de enkelte fag. MEN brug af mobiltelefon i forberedelsestiden og under prøven 

er ALDRIG tilladt, og brug af internet sker kun i meget begrænset omfang og kun til digital adgang til 

undervisningsmateriale, som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes og 

opbevares lokalt. Egne notater og egne arbejder skal så vidt muligt medbringes og opbevares lokalt i 

forberedelsestiden og under prøven. 

 

Særlige prøvevilkår 
Som beskrevet i eksamensbekendtgørelsen, gælder der særlige prøvevilkår for elever, der er ordblinde eller 

har andre fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller tilsvarende specifikke vanskeligheder. Hvorvidt 

en elev skal aflægge prøve eller eksamen under særlige prøvevilkår, vil altid afhænge af en individuel 

vurdering. Fristen for at søge om særlige prøvevilkår er 1. maj. 

 



Klager 
Klage over prøver, standpunktskarakterer og årskarakterer skal gives til Aurehøj Gymnasium. Fristen for at 

klage er 2 uger efter, at bedømmelsen er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 

En klage kan vedrøre eksamensgrundlaget (herunder eksamensspørgsmål, opgave eller lignende), 

prøveforløbet eller bedømmelsen.  

 

Links 

Eksamensbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343 

Undervisningsministeriet om klageprocedure: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-

eksamen/klager-over-proever/klageprocedure 
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