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RØDKILDE GYMNASIUM

HOLD DIG ORIENTERET

• Når hele eksamensplanen den 23. maj er 
offentliggjort, kan du se din personlige 
prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, 
tidspunkt, lokale etc.)

• Du har selv ansvaret for at holde dig informeret 
om
• hvad du skal op i og

• hvornår, hvor og hvordan prøven foregår



RØDKILDE GYMNASIUM

REGLER OG INFORMATION

• Sæt dig ind i reglerne for de fag, du skal aflægge 
prøve i 

• Dine lærere vil have gennemgået særlige forhold om 
prøven i de enkelte fag

• Generel information om eksamen og prøver (som 
eks. disse slides) samles på skolens hjemmeside, 
hvorfra der også vil være links til Ministeriets regler



RØDKILDE GYMNASIUM

HVIS DU BLIVER SYG

• Bliver du syg på en eksamensdag, skal du 
meddele det til kontoret så tidligt/ hurtigt som 
muligt og senest samme dag, som du skulle 
have været til eksamen

• Skolen skal have en lægeerklæring. 
–Erklæringen skal udfyldes og dateres af lægen den dag, du skulle 

have været til eksamen. 

–Du skal selv betale for lægeattesten



RØDKILDE GYMNASIUM

SKRIFTLIGE PRØVER – HVOR?

• (Næsten) alle prøverne foregår i idrætshallen 
eller i dansesalen

• I prøvelokalet ligger et farvet navneskilt på hvert 
bord. Der er farvekoder for de forskellige fag, 
klasse eller hold

• Ved indgangen til hallen hænger en oversigt 
over klassernes og holdenes placering i hallen



RØDKILDE GYMNASIUM

SKRIFTLIGE PRØVER – HVORNÅR?

• Se dit skema i Lectio (fra den 16. maj)

• Der er adgang til prøvelokalet fra kl. 7.30 

• Du skal være klar og på din plads senest 15 min. før 
prøven starter

• Prøven starter præcist. Kommer du for sent, må du 
ikke gå til prøvelokalet, men skal straks henvende 
dig på kontoret



RØDKILDE GYMNASIUM

HJÆLPEMIDLER 1

• Alle medbragte manuelle hjælpemidler (bøger o. 
lign.) er i udgangspunktet tilladt – men der er 
undtagelser (jf. nedenfor)

• Du skal selv medbringe alle hjælpemidler til 
prøverne

• Du må ikke have din mobiltelefon på dig eller 
med dig ved prøverne – lad den ligge hjemme, 
eller aflever den på bordet ved vagterne.



RØDKILDE GYMNASIUM

HJÆLPEMIDLER 2 - INTERNETTET 

• Du må bruge internettet til at hente dine egne noter og materialer til 
fagene (E- og I-bøger, egne eller lærerudleverede materialer i Lectio, 
Google Drev, Dropbox m.v.) Er du i tvivl, så tal med din lærer inden 
eksamen!

• Links til og fra sider, der har været anvendt i undervisningen må ikke 
anvendes til generel informationssøgning

• Du må aldrig aldrig aldrig bruge nettet til kommunikation med andre på 
eller uden for skolen

• Du skal anvende et af Rødkildes netværk
• Anvendelse af online ordbøger er tilladt

• Til de skriftlige EKSAMENER i DANSK, ENGELSK A, SAMF. A, KEMI A, 
TYSK A og til 2. delprøve i SPANSK A og FRANSK A er der fuld adgang 
til internettet (men selvfølgelig ikke til kommunikation med andre). 

• Til alle andre eksamener og årsprøver er der IKKE fuld adgang til 
internettet (se første punkt)



RØDKILDE GYMNASIUM

SKRIFTLIGE EKSAMENER - HJÆLPEMIDLER

• I sprogfagene TY og KI må du ikke anvende 
oversættelsesprogrammer, dvs. software el. 
netbaserede programmer, der kan oversætte hele 
sætninger og hele tekster fra et sprog til et andet

• I Engelsk B, Fransk A, Kinesisk A, Spansk A, 
Matematik A og B er første delprøve helt uden 
hjælpemidler (ikke engang computer, så husk at 
medbringe en blyant!!!) 

• Hjælpemidler til 2. delprøve skal under 1. delprøve 
være anbragt på gulvet ved siden af bordet, og 
computeren skal være lukket



RØDKILDE GYMNASIUM

DIGITALE EKSAMENER M. INTERNETADGANG

Dansk A, Eng. A, Fransk A, Spansk A, Tysk A, 
Kemi A & Samf. A
• Opgaverne hentes på NETPRØVER ved eksamens 

start
• Adgang kræver UniLogin (husk dem og tjek, at de 

virker!)

• Der er som regel video- og lydfiler i opgavesættet, så 
husk headset!

• Du har fuld adgang til ressourcer på internettet –
men du må stadig ikke kommunikere med andre 
personer. Tommelfingerregel: tilgå kun sider, du vil 
henvise til i en litteraturliste!



RØDKILDE GYMNASIUM

IKKE I ET SIDEHOVED, MEN PÅ SIDE 1

• Øverst på første side af din aflevering skal du skrive: 

• Navn

• Fag 

• Hold 

• Klasse

• Dato

• Eksamensnummer



RØDKILDE GYMNASIUM

ELEKTRONISKE ORDBØGER

• Som en sikkerhed mod nedbrud i 
onlineadgangen kan du downloade og bruge 
Gyldendals Ordbøger fra din computer

• Vejledning til download og registrering samt 
aktiveringskoderne finder du i Lectio (Under 
Dokumenter -> egne grupper -> alle elever-adm-
læ -> Sommereksamen 2018



RØDKILDE GYMNASIUM

ELEKTRONISK AFLEVERING 1

• Alle besvarelser skal afleveres elektronisk i pdf-format
(På  nær besvarelser at delprøver uden hjælpemidler samt evt. bilag, der udleveres med 

prøveopgaver i matematik og sciencefag)

• Alle besvarelser køres gennem plagiatkontrol.
• Alle eksamensbesvarelser afleveres i Netprøver
• Alle årsprøver afleveres i Lectio

I Lectio:
Årsprøverne i 1. og 2.g

I Netprøver.dk
Dansk A
Engelsk A
Samfundsfag A
Tysk A
Biologi A
Fysik A
Kemi A
Bioteknologi A
Engelsk B
Fransk A
Spansk A
Kinesisk A
Matematik A & B



RØDKILDE GYMNASIUM

ELEKTRONISK AFLEVERING 2
Aflevering i Lectio:
På din Lectioforside vil der under 
Aktuelt være et link til din afle-
veringsside. 
Derfra skal du:
• udpege filen/filer med besvar-

elsen og evt. bilag til aflevering,
• med flueben bekræfte auten-

citeten,
• afsende/ uploade afleveringen 

(når du har trykket Send, kan du 
ikke mere udskifte filen) 

• En vejledning til elektronisk 
aflevering kan findes i Lectio

Aflevering i netprøver.dk
Hent og læs Brugervejledning til elever

Inden prøven:
• Log ind på netprøver (med 

UniLogin – tjek at det virker 
INDEN eksamen)

• Gå ind på Ret profil og Tilføj email

(så får du tilsendt kvittering for 
din aflevering)

• Prøv at gennemføre en Demo-

prøve

På selve prøvedagen:
• På din forside (på netprøver.dk) er 

et link til dagens aflevering



RØDKILDE GYMNASIUM

NÅR DU VIL AFLEVERE

• Når du har uploadet besvarelsen, skal du 
kontakte en eksamensvagt, som kontrollerer, at/ 
om din aflevering er modtaget. Vis vagten det 
grønne flueben, der er på både Lectio og 
Netprøver som bekræftelse på at din opgave er 
afleveret. 

• Du må ikke forlade din plads uden at en vagt 
har givet tilladelse 

• Du vil altid have adgang til din besvarelse og til 
en afleveringskvittering



RØDKILDE GYMNASIUM

AFLEVERING ”FØR TID”

• Hvis du afleverer, før prøven er forbi, skal du 
efterlade alt på og ved eksamensbordet. Du må 
ikke fjerne PC, USB-nøgle eller andet, der 
vedrører prøven, fra lokalet, før prøven er 
afsluttet

• Du kan hente dine ting, når alle prøver i lokalet 
er afsluttet, og de tilsynsførende åbner for 
afhentning. Der kan være forskellige 
sluttidspunkter for prøver på samme dag. 



RØDKILDE GYMNASIUM

ANDRE REGLER 1

• Under prøverne må I ikke låne skrivematerialer, 
lærebøger, ordbøger eller andre hjælpemidler af 
hinanden

• Hvis du under prøven ønsker at forlade din plads, 
skal du først have tilladelse af en af vagterne

• Ingen har ret til at forlade lokalet uden trængende 
grund (Der findes kun én: toiletbesøg)



RØDKILDE GYMNASIUM

ANDRE REGLER - 2

• Når der er et kvarter tilbage af prøven må ingen 
forlade sin plads (af hensyn til de, som har travlt til det sidste)

• Når prøven erklæres afsluttet, må ingen tale 
sammen eller rejse sig fra sin plads, før vagterne har 
konstateret, at alle har afleveret, og en 
tilsynsførende efterfølgende har givet tilladelse

• Intet må medbringes fra prøvelokalet, før sidste 
prøve er slut, og alle har afleveret.



RØDKILDE GYMNASIUM

SKRIFTLIG EKSAMEN – SNYD
• Medbringer du ikke-tilladte hjælpemidler, eller gribes du i 

at skaffe dig hjælp eller i at hjælpe en anden, vil du blive 
bortvist fra prøven

• Under prøven må I ikke kommunikere med hinanden eller 
med andre. Hverken tilsigtet eller utilsigtet (eks. hvis der 
måtte poppe chat-, MSM- el. mailbeskeder op på computeren), 
så slå det fra allerede før prøven!

• Vagterne er særligt instruerede i at afdække forsøg på 
kommunikation med andre

• Skolen har ved mistanke om snyd ret til fuld adgang til 
computeren mhp. analyse af logfiler og historik 



RØDKILDE GYMNASIUM

DE MUNDTLIGE PRØVER 1

• En mundtlig prøve er en samtale ledet af 
eksaminator, men hvor censor også kan stille 
spørgsmål

• Censor bestemmer, hvornår eksaminationen 
afsluttes



RØDKILDE GYMNASIUM

DE MUNDTLIGE PRØVER 2

• Hver eksamination afsluttes med en forhandling 
mellem lærer og censor om karakteren

• Straks efter karakterfastsættelsen skal du have 
meddelt karakteren i censors påhør

• Du har ikke et krav på en begrundelse for karakteren



RØDKILDE GYMNASIUM

DE MUNDTLIGE PRØVER 3

• Prøven er begyndt, når du har fået udleveret 
eksamensspørgsmålet/-opgaven

• - og når prøven er påbegyndt, skal der gives en 
karakter



RØDKILDE GYMNASIUM

DE MUNDTLIGE PRØVER 4

• De mundtlige prøver er principielt offentlige, dvs.
• at du kan invitere en anden med ind til eksamen, og 

• at du har ret til at overvære andres eksamen 

- men det er altid rimeligt at bede om accept 

(og det gælder ikke, hvis du selv senere skal eksamineres i 

samme materiale)

• Du har ret til at lave en lydoptagelse af 
eksaminationen 

- men du skal først orientere lærer og censor



RØDKILDE GYMNASIUM

DE MUNDTLIGE PRØVER 5

• Du skal selv medbringe alle hjælpemidler til 
forberedelsen, men der er papir og blyanter i 
forberedelseslokalet

• Spørg din lærer, hvis du er i tvivl om hvilke  
hjælpemidler, der er tilladt under forberedelsen



RØDKILDE GYMNASIUM

DE MUNDTLIGE PRØVER 6

• Under forberedelsen og eksamen må du ikke på 
nogen måde kommunikere med omverdenen, 
hverken direkte eller elektronisk

• Husk derfor at aflevere din mobiltelefon til en 
kammerat eller på kontoret, inden du skal ind og 
trække eksamensspørgsmålet, eller til din lærer 
(og husk at slukke den)



RØDKILDE GYMNASIUM

DE MUNDTLIGE PRØVER 7

• Hvis du udebliver eller kommer for sent, har du 
ikke ret til at aflægge prøven (skulle du blive forsinket, 
skal du omgående kontakte kontoret)

• Hvis rektor skønner, at udeblivelsen eller 
forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du om 
muligt få tilbudt at aflægge prøven på et senere 
tidspunkt 



RØDKILDE GYMNASIUM

KLAGER

• Hvis du efter en eksamen overvejer at klage 
over karakteren eller over andre forhold ved 
eksamen, skal du henvende dig til rektor snarest 
og senest 2 uger efter, at du har fået oplyst 
karakteren

• På hjemmesiden er der links til reglerne for 
håndtering af klager 



RØDKILDE GYMNASIUM

SNYD 

• Medbringer du ikke-tilladte hjælpemidler, 
gribes du i at skaffe dig hjælp eller i at 
hjælpe en anden, vil du blive bortvist fra 
prøven 



RØDKILDE GYMNASIUM

HOLD DIG ORIENTERET

• Følg hver dag med i Beskeder og Aktuel 

Information i Lectio
• Spørg dine lærere til råds, hvis du er i tvivl om 

eksamensgrundlaget, eksamensformen og evt. 
særlige regler for de enkelte fag

• Disse slides vil sammen med anden information 
om regler og bestemmelser være at finde på 
skolens hjemmeside



RØDKILDE GYMNASIUM

Husk – eksamen er den flittiges fest ☺☺☺☺

HELD OG LYKKE


