25. marts 2021

Om eksamen og forløbet frem til sommer
Kære kursist på fjernundervisning på HF-enkeltfag
Som du sikkert har hørt, så arbejder vi lige nu med en gradvis genåbning af skolen i henhold til retningslinjer fra
Undervisningsministeriet. Genåbningen har ikke den store betydning for dig, da din online undervisning vil
fortsætte som planlagt. Du kan dog som noget nyt booke tid til et fysisk møde med en studievejleder - se mere
på www.randershfvuc.dk
Corona-krisen og samfundets nedlukning vil dog få betydning for din eksamen til sommer:
De mundtlige eksaminer, der er planlagt til at blive afholdt fra 20. maj til 11. juni, bliver ikke afholdt. Disse
eksaminer bliver erstattet af standpunktskarakterer, som dine undervisere giver dig på baggrund af, hvor langt
du i løbet af året er kommet med de faglige mål. Der bliver lavet en vurderingssamtale, der skal være med til at
hjælpe din faglærer med at kunne vurdere dit faglige niveau. Formen på samtalen får du besked om fra din
faglærer.
De mundtlige eksaminer, der er planlagt til at blive afholdt fra 14. juni til 23. juni, bliver afholdt som almindelige
mundtlige eksaminer med fremmøde på skolen og deltagelse af både censor og eksaminator. Som
enkeltfagskursist kan du dog maks. komme til fire eksaminer, uanset hvor mange fag du følger.
Hvis du følger faget dansk, så bliver skriftlig eksamen i dansk gennemført med fremmøde, som den eneste
skriftlige eksamen. Skriftlig eksamen i dansk er den 21. maj.
Eksamen i EP bliver også gennemført, og denne eksamen kan godt ligge i perioden fra 20. maj til 11. juni, selv
om de øvrige mundtlige eksaminer er aflyst i den periode.
I de øvrige fag skal du enten til mundtlig eksamen med fremmøde eller have en standpunktskarakter, som
kommer til at stå i dit eksamensbevis.
Eksamensplanen bliver offentliggjort i starten af maj.
Hvis du skal møde til eksamen på skolen, skal du huske at medbringe billedlegitimation og en negativ
coronatest, som er maks. 72 timer gammel.
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