Brug af computer til terminsprøve og skriftlig eksamen
1 - Generelt
Hvis du ønsker at benytte computer til terminsprøve eller skriftlig eksamen, skal du selv medbringe
computer. Den skal stilles op om morgenen før eksamen og kan først hentes om eftermiddagen, når
eksamen er slut.
1.1 – Du skal medbringe et usb-stik
Du skal medbringe et tomt usb-stik, det vil sige der må ikke forefindes andre filer på denne og den må ikke
lånes ud til andre medstuderende. Forvent at der kan forekomme lang ventetid på gymnasiets printer op til
afleveringsfristen og det derfor er nødvendigt at du udskriver i god tid.

1.2 - Hvis du bliver færdig før prøvetidens ophør
Bliver du færdig før prøvetidens ophør, må du efter aflevering af besvarelsen og accept fra
eksamensvagten, gerne forlade lokalet stille og roligt og medbringe de mest nødvendige ejendele. Du må
ikke tage din computer med dig før prøvetiden er overstået af hensyn til de andre eksaminander. I modsat
fald vil du blive bortvist fra de resterende prøver og eksamener.

2 - Forudsætning for at anvende computer til eksamen
Det er en forudsætning for at benytte computer, at du har et grundigt kendskab til computeren og det
software du anvender. Du skal være i stand til at benytte de mest basale funktioner såsom at åbne, gemme
og udskrive dokumenter samt arbejde med sidehoved og sidefod. Du kan ikke få hjælp under prøvetiden.
2.1 - Skabelon
Alle afleveringer skal forsynes med en forside, der indeholder navn, fag/niveau, hold, dato og underskrift og
hver side skal indeholde navn, fag/niveau, hold (står på bordkortet) og dato. Derfor har vi udarbejdet en
skabelon til formålet.
Du skal benytte den skabelon, som gymnasiet stiller til rådighed. Den kan findes på Lectio i Word-format og
det åbne dokument-format (odt/ott). Den indeholder de informationer, som er relevante for dig i
forbindelse med aflevering. Du skal have hentet denne skabelon inden du møder til terminsprøven eller
eksamen.
2.2 - Generelle regler og retningslinjer
Overtrædelse af nedenstående regler vil bliver opfattet som eksamenssnyd og medfører bortvisning fra
eksamen. Det er dit ansvar at kontrollere, at du holder dig inden for de givne rammer.
 Du må under ingen omstændigheder tilgå eller benytte internettet eller andre netværk, med
mindre du er til eksamen med netadgang.
 Stavekontrol og ordbøger må anvendes i det omfang, at det er en del af programmet eller er
installeret som lokalt software på din computer.
 Du må ikke anvende andre programmer eller filer end tilladt.
 Du må ikke se eller læse andres skærmbilleder.
 Har du problemer med din computer før eller under terminsprøven eller eksamen, er du selv
ansvarlig for at løse problemet.
 I delprøver uden hjælpemidler må der ikke anvendes computer.
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3 - Vi anbefaler
Vores anbefaling til dig er:
 Opsæt dit tekstbehandlingsprogram til at auto-gemme hvert 10-15 min. eller benyt løbende
genvejstasterne ”Ctrl + S”, som virker i de fleste tekstbehandlingsprogrammer.
 Gem dokumentet flere steder undervejs – f.eks. både på harddisken og en medbragt usb-stik.
Bemærk at manglende backup ved nedbrud ikke danner grundlag for tilladelse til omprøve.
 Hent skabelonen på Lectio et par dage før terminsprøven eller eksamen og test den på din egen
computer.
 Sluk det trådløse netværk. Det kan typisk gøres på en fysisk kontakt eller på via tastekombination.
 Brug din sunde fornuft og overhold de gældende regler og retningslinjer.

4 - Aflevering
Besvarelsen skal foreligge udskrevet på papir med din underskrift ved prøvetidens udløb. Det betyder, at du
skal stoppe i fornuftig tid, så du kan nå at udskrive og underskrive din besvarelse. Din besvarelse skal ligge
klar til aflevering i underskrevet form ved prøvetidens ophør. I modsat fald betragtes din besvarelse som
ikke afleveret rettidigt.
Opstår der mod forventning strømsvigt eller andre generelle problemer som umuliggør brug af computer
eller printer fortsættes prøven med papir og blyant.

5. Netprøver.dk
Netprøver.dk er under indfasning i årene 2016-18, som nogle fag allerede bruger, mens andre vil komme til
med tiden.
Du skal bruge dit Uni-login for at kunne bruge systemet. Det er dit ansvar at fremskaffe dit Uni-login og
teste, at det virker.
Særlig vigtigt: Du skal aflevere din besvarelse i Netprøver.dk INDEN prøvens afslutning, for systemet lukker
automatisk.
Husk desuden, at Netprøver.dk kun godtager besvarelser i pdf-format.

/Eksamenskontoret
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