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Forhold ved sygdom: 
1. Sygemelding meddeles til kontoret, på telefon, 7660 3060, senest samme morgen, som prøven 

afholdes. 
Bemærk: Er en sådan meddelelse ikke givet senest inden den pågældende prøves afslutning, 
betragtes du som udeblevet fra prøven af anden grund end sygdom. 
 

2. Fravær på grund af sygdom ved en eksamen dokumenteres ved en lægeerklæring om 
sygdommens varighed og årsag. Udgiften til lægeerklæring afholdes af eksaminanden. Skal 
afleveres på skolen hurtigst muligt. Sygeeksamen afholdes i august. 
 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#idab3d22a8-c7fc-429d-b4bd-

03f2f078cacd – se § 9 

 

Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive fra en prøve 
Husk at komme i god tid - senest 15 min. før! Hvis du kommer for sent eller udebliver, har du ikke 

krav på at komme til prøve, og du risikerer derfor forlængelse af uddannelsen med et år. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#idc95d8ab3-ad8a-41e6-9af1-

78f4afad8421 – se § 17 

 

Tilladte hjælpemidler  
Til de fleste prøver er alle hjælpemidler - undtagen telefoner og andre kommunikationsmidler - 

tilladt. Husk, at det er dit eget ansvar, at du kun bruger tilladte hjælpemidler. Snak med din 

faglærer, hvis du er i tvivl.  
 

Brug af computer er tilladt under forberedelsen af de mundtlige prøver og til alle skriftlige prøver 

bortset fra delprøverne uden hjælpemidler. Du skal sørge for, at dine notater og dokumenter er 

downloadet til din harddisk. Under forberedelsen til de mundtlige prøver og til de skriftlige prøver 

må internettet kun anvendes til Gyldendals Ordbøger, Ordbogen.com og hjemmesider, der er 

angivet på den liste, som faglæreren har udleveret. 

 

Husk at slukke for din mobiltelefon, inden du går til skriftlig prøve, og inden du går ind i 

forberedelseslokalet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at sætte den på lydløs eller flytilstand. 

 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#idab3d22a8-c7fc-429d-b4bd-03f2f078cacd
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#idab3d22a8-c7fc-429d-b4bd-03f2f078cacd
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#idc95d8ab3-ad8a-41e6-9af1-78f4afad8421
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#idc95d8ab3-ad8a-41e6-9af1-78f4afad8421
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Særligt i forbindelse med mundtlige eksamener: 
Når eksamensplanen offentliggøres, vil alle mundtlige prøver kunne ses i Lectio. Det vil fremgå, 
hvornår prøven starter og slutter. Hvis der er tale om en prøve med lang forberedelse (24 timer), 
skal man møde op foran skolens kontor 5 min. forud for det angivne tidspunkt. På eksamensdagen 
skal man møde op senest 15. min forud for det angive tidspunkt. Det fremgår af eksamensplanen i 
Lectio, hvilket lokale prøven foregår i. 
Hvis man føler sig syg forud for prøven, skal man derfor nøje overveje, om man med en 

lægeerklæring vil have prøven udsat til sygeeksamensterminen (august), eller om man vil 

gennemføre prøven. Når først man har trukket sit spørgsmål, er prøven startet, og så er det for sent 

at melde sig syg. 

Eksamen og årsprøver i fag, som indebærer praktisk arbejde i laboratoriet f.eks. fysik eller fælles 

optræden f.eks. i musik, vil blive offentliggjort samtidig med alle andre prøver, men her er alle 

tidspunkter forbundet med usikkerhed. Alle gruppeinddelinger er fiktive og skal rettes af 

eksaminator. Dette sker inden for den første uge efter planens offentliggørelse, og derefter vil de 

endelige mødetidspunkter fremgå af Lectio. Man skal derfor ikke blive grebet af panik, fordi man fra 

starten er sat i nogle grupper, man ikke kan genkende. Det vil blive rettet. 

Det er meget vigtigt, at man frem til sidste eksamensdag hele tiden holder sig opdateret med de 

seneste ændringer i Lectio. F.eks. kan sygdom bevirke, at en rækkefølgeliste bliver ændret, så man 

skal møde frem til prøven på et andet tidspunkt end først angivet.  

I de fleste fag vil det være tilladt at benytte figurer, talepapir eller andet på computeren under selve 
eksamen. Det tilrådes dog at udskrive det materiale, man vil benytte i forbindelse med eksamen, og 
medbringe dem i papirform. Det tager tid fra eksamen, hvis man skal lede efter det på sin PC. 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#idc95d8ab3-ad8a-41e6-9af1-
78f4afad8421 - Se § 15 
 
I nogle fag er det en forudsætning, at man har afleveret et skriftligt produkt, for at komme til 
eksamen. Faglæreren fastsætter en sidste afleveringsfrist. Hvis denne overskrides, mister man 
muligheden for at komme til eksamen i faget.  

 

Konsekvenser af snyd 
Hvis du gribes i at snyde enten i form af at skaffe dig/give uretmæssig hjælp, eller hvis du har 
benyttet dig af ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises du fra den pågældende prøve og risikerer 
forlængelse af uddannelsen med op til et år.  
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#idc95d8ab3-ad8a-41e6-9af1-
78f4afad8421 – Se § 20 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#idc95d8ab3-ad8a-41e6-9af1-78f4afad8421
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#idc95d8ab3-ad8a-41e6-9af1-78f4afad8421
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#idc95d8ab3-ad8a-41e6-9af1-78f4afad8421
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#idc95d8ab3-ad8a-41e6-9af1-78f4afad8421
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Klageprocedurer og klagefrister 
Kontakt kontoret hurtigst muligt, hvis du overvejer at klage over eksamen/bedømmelsen. En evt. 
klage skal afleveres individuelt og skriftligt til rektor senest 2 uger efter, at du har fået 
bedømmelsen. Vær opmærksom på, hvornår kontoret holder ferielukket. Se §47-55 i 
nedenstående. 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#id6cb7d9d3-470d-4181-a3d1-
0f175ead4ed8 Se §47-55 

Fagenes læreplaner 
Fagenes læreplaner kan findes på UVM’s hjemmeside.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#id6cb7d9d3-470d-4181-a3d1-0f175ead4ed8
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722#id6cb7d9d3-470d-4181-a3d1-0f175ead4ed8

