Oplysninger til kursister i forbindelse med eksamen 2021
Skriftlig prøver AVU/FVU december 2021:
I skal sidde på jeres pladser 15 minutter før prøven starter.
Onsdag d. 1. dec.

FVU-matematik kl. 14.30 - 16.30

Trin 2

Onsdag d. 15. dec.

FVU-Dansk kl. 17.15-19.30

Trin 1-4 (aftenhold)

Mandag d. 6. dec.

Engelsk niveau G, skriftlig prøve i læseforståelse, kl. 9.00-10.00 (10:30)
Engelsk, niveau D skriftlig prøve kl. 9.00-13.00 (13:30)

Onsdag d 8. dec.

Dansk, niveau G, sproglig prøve, kl. 9.00-9.30 (9:45)
Dansk, niveau G, udlevering af hæfter kl. 10.00
Dansk, niveau D, sproglig prøve, kl. 9.00-10.00 (10:30)
Dansk, niveau D, udlevering af hæfter kl. 10.00
Dansk som andetsprog, niveau G, sproglig prøve, kl. 9.00-10.00 (10:30)
Dansk som andetsprog, niveau G, udlevering af hæfter kl. 10.00
Dansk som andetsprog, niveau D, udlevering af hæfte kl. 10.00

Torsdag d. 9. dec.

Dansk, niveau G, skriftlig prøve kl. 10.00-13.30 (14:00)
Dansk, niveau D, skriftlig prøve kl. 10.00-14.00 (14:30)
Dansk som andetsprog, niveau G, skriftlig prøve kl. 10.00-13.30 (14:00)
Dansk som andetsprog, niveau D, skriftlig prøve kl. 10.00-14.00 (14:30)

Fredag d. 10. dec.

Matematik, niveau D skriftlig prøve kl. 9.00-13.00 (13:30)

Lokalerne for de enkelte prøver offentliggøres i Ludusweb d. 25.november

Mundtlig prøver december 2021:
De mundtlige prøver ligger mellem den 13. dec. og den 22. dec. Datoerne, tidspunkterne og lokalerne for de
enkelte prøver offentliggøres i Ludusweb d. 25. november.
Skolens studie- og ordensregler gælder også i eksamensperioden

Regler ved prøverne
Billelegitimation
Du skal medbringe og vise billedlegitimation for at gå til skriftlige prøve (Pas, kørekort, opholdskort). Flex/fjern-kursister skal medbringe billedlegitimation til skriftlige prøver, mundtlige prøver og faglig dokumentation.
Mødetid ved prøverne:
Mød op i god tid før prøven – Du skal sidde på din plads 15 min før start. Tidspunkterne ovenfor er starttidspunkter. På det tidspunkt skal du være klar på din plads og være logget på computeren.
For sent fremmøde til prøverne:
Hvis du kommer efter prøvens begyndelse, vil du som udgangspunkt ikke kunne deltage i prøven. Afdelingslederen
beslutter, om du kan få lov at deltage.
En prøve er begyndt, når opgaven eller forberedelsesmaterialet er uddelt. Prøven til skriftlig fremstilling i dansk og
dansk som andetsprog begynder med uddeling af teksthæftet. Teksthæftet skal hentes for at kunne gå til prøven.
Fravær ved prøverne:
Eksamen er en vigtig afslutning på undervisningen. Hvis du bliver væk fra en prøve kan det få konsekvenser for din
SU. Sygdom på prøvedagen skal hurtigst muligt meddeles skolen. Der afholdes ikke sygeeksamen. Du skal komme
med en lægeerklæring for at undgå, at blive trukket i SU, hvis ikke du møder til en prøve. Du skal selv betale for lægeerklæringen. Lægeerklæringen skal være skolen i hænde senest en uge efter prøve-dagen.
Mobiltelefoner:
Du må aldrig have adgang til mobiltelefon til prøven. Den skal være i tasken slukket og uden for rækkevidde eller du
skal lade den blive hjemme.
Hjælpemidler:
På næste side kan du se, hvilke hjælpemidler, der må bruges til de forskellige skriftlige prøver. Hjælpemidler kan normalt ikke lånes i forbindelse med prøven. Derfor skal du tjekke, at du har de hjælpemidler, du vil bruge til prøven.
Kommunikation via internet, mobilnet, mobiltelefon og lignende er forbudt under selve prøven og under forberedelsen. Det er ligegyldigt, hvem det er, der er kommunikeret med og om hvad.
Det er ikke tilladt at skrive andres tekster eller opgave af. Overtrædelse vil betyde bortvisning fra prøven.
Der må bruges en online ordbog til de skriftlige prøver. I oversigten nedenfor står, hvilke ordbøger, der må bruges af
alle. Hvis du er vant til at bruge en anden ordbog og vil bruge den til prøven, skal du skrive adressen på ansøgningsskemaet om særlige vilkår og vedlægge et skærmprint med den pågældende ordbog.
Der kan søges om særlige vilkår i henhold til eksamensbekendtgørelsens §17. Det betyder, at der kan gives forlænget
tid eller særlige hjælpemidler til kursister med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke
vanskeligheder (fx ordblindhed). Særlige vilkår gives ud fra en konkret vurdering af den enkelte kursist. Ansøgningsskemaet fås af lærer eller studievejleder.
En klage i forbindelse med prøverne skal være skriftlig og begrundet. Den skal indgives senest 2 uger efter bedømmelsen er bekendtgjort.
Computere:
Du skal som udgangspunkt selv medbringe computer til de skriftlige prøver. Tjek inden prøverne, at computeren kan
læse usb A-stik. Du kan søge om at låne en computer af skolen til de skriftlige prøver. Din lærer kan hjælpe dig med
at søge. Husk at genstarte computeren dagen inden prøven.
Du må ikke tage computer og materiale med ud af eksamenslokalet, før eksamen er slut for alle kursister.
Ejendomsretten til materialet fra prøverne overgår til institutionen, medmindre du giver institutionen besked. Beskeden skal gives inden for 2 måneder, efter bedømmelsen er meddelt.
Til de sproglige prøver i dansk og til læseforståelsesprøven i engelsk kan du bruge online-ordbøger på en tablet/iPad.
Musik:
Hvis du vil høre musik i head-sæt under prøven, skal dette gøres uden at forstyrre andre. Du må høre musik fra en
downloadede play-liste på computer eller iPod/mp3 afspiller – ikke fra din telefon.

Om de skriftlige prøver
Dansk G – sproglig prøve
• Du har 30 minutter til besvarelse af opgaven.
• Du må kun bruge ordbøger som hjælpemiddel. Online ordbog: www.dsn.dk, www.ordnet.dk, www.ordbogen.com
Dansk G – skriftlig fremstilling
• Du har 3½ time til besvarelse af opgaven.
• Du må kun bruge det teksthæfte, du får udleveret på eksamensdagen.
• Du må kun bruge ordbøger og tekstbehandling som hjælpemiddel. Online ordbog: www.dsn.dk, www.ordnet.dk, www.ordbogen.com
Dansk som andetsprog G – sproglig prøve
• Du har 1 time til besvarelse af opgaven.
• Du må kun bruge ordbøger som hjælpemiddel. Online ordbog: www.dsn.dk, www.ordnet.dk, www.ordbogen.com
Dansk som andetsprog G – skriftlig fremstilling
• Du har 3½ timer til besvarelse af opgaven.
• Du må kun bruge det teksthæfte, du får udleveret på eksamensdagen.
•

Du må kun bruge ordbøger og tekstbehandling som hjælpemiddel. Online ordbog: www.dsn.dk, www.ordnet.dk, www.ordbogen.com
Dansk D – sproglig prøve
• Du har 1 time til besvarelse af opgaven.
• Du må kun bruge ordbøger som hjælpemiddel. Online ordbog: www.dsn.dk, www.ordnet.dk, www.ordbogen.com
Dansk D – skriftlig fremstilling
• Du har 4 timer til besvarelse af opgaven.
• Du skal bruge det teksthæfte, du får udleveret dagen før prøven.
• Du må bruge alle hjælpemidler - dog ikke internet. Online ordbog: www.dsn.dk, www.ordnet.dk, www.ordbogen.com
Dansk som andetsprog D– skriftlig fremstilling
• Du har 4 timer til besvarelse af opgaven.
• Du må kun bruge det teksthæfte, du får udleveret på eksamensdagen.
• Du må kun bruge ordbøger og tekstbehandling uden stave- og grammatikkontrol som hjælpemiddel. Online
ordbog: www.dsn.dk, www.ordnet.dk, www.ordbogen.com
Engelsk G læseforståelse
• Du har 1 time til besvarelse af opgaven.
• Du må bruge alle hjælpemidler– dog ikke internet. Online ordbog: www.ordbogen.com
Engelsk D
• Du har 4 timer til besvarelse af opgaven.
• Du må bruge alle hjælpemidler– dog ikke internet. Online ordbog: www.ordbogen.com
Matematik D
• Du har 4 timer til besvarelse af opgavesættet.
•

•

Som hjælpemidler må du bruge det materiale, der er brugt eller fremstillet i undervisningen.
Internetsider du må besøge: www.regneregler.dk www.geogebra.dk og www.avuplus.systime.dk

