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Information til HF-kursister om eksamen 
 

Eksamensplan  
 Din eksamensplan finder du i LUDUS under Kursist/Eksamensplan når den offentliggøres. 

Husk at indstille perioden, så den dækker hele eksamensperioden.  
 
Generelt 

 Mød i god tid! Til mundtlig eksamen senest 30 minutter før eksamen starter. 

 Billedlegitimation skal medbringes! 

 Hovedtelefoner skal medbringes. Bluetooth hovedtelefoner er ikke tilladt. 

 Mobiltelefoner og Smart Watches må ikke medbringes til eksamen. Mobilen kan 
deponeres SLUKKET i eksamenslokalet, eller efterlades hos medkursister/-elever på 
gangen. 

 Snyd vil medføre bortvisning, og du kan tidligst komme til eksamen om ½ år. 
 

Adgang, materiale og hjælpemidler 
Materialer der må anvendes under eksamen fremgår af undervisningsbeskrivelsen.  
Derudover har du adgang til dine egne noter og materialer på Canvas.  
 
Det er IKKE TILLADT anvende andres materiale fra diverse interaktive sites.  
Det er IKKE TILLADT at kommunikere med andre under eksamen, over diverse interaktive sites. 
Der vil blive foretaget hyppige stikprøver og eksamensvagter vil omgående reagere på snyd med 
bortvisning.  

 
Skriftlig eksamen 

 Før eksamen: Du skal sikre dig  
o At du kan komme ind i Netprøver og at din profil er opdateret.   
o At du kan oprette en fil, gemme den som pdf og foretage en prøveafleveringt.  
o At dine relevante programmer og din PC er opdateret. 

 Mød i god tid! 1 time før eksamen starter, så du kan sikre dig at alt virker, herunder 
printer, programmer, login m.m. Du skal og sikre dig at din pc og relevante programmer er 
opdaterede inden.  

 Kl. 8.50 skal du sidde klar til information og døren lukkes.  

 Lokale; kan se du på opslagstavlen i gangen, hvilket lokale du skal være i. 

 Eksamenssættet må printes og der er printer i lokalerne.  

 Netprøver lukker præcist, så hvis din eksamen afholdes via Netprøver, skal du huske at 
gøre dig klar til aflevering ca. 15 minutter før eksamensafslutning. 

 Opgaven skal afleveres i pdf, så vær sikker på at du ved hvordan du laver en pdf.  

 Når du har afleveret, skal du kontakte eksamensvagten for at sikre, at din aflevering er 
registreret i Netprøver. 
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 Omslag: Har du fået udleveret omslag, skal du huske at udfylde alle felter. 
Har du også fået et orange omslag, skal du udskrive 2 eksemplarer af din besvarelse og 
aflevere i hver sit omslag. 

 Aflevering før tid: Det sidste kvarter af eksamen må du ikke forlade din plads. 

 Musik er tilladt at høre via PC. Enten som downloadet musik eller fra Spotify, Yousee musik 
og Apple music. Der skal anvendes høretelefoner, dog er bluetooth høretelefoner ikke 
tilladt! 
Lyden fra høretelefonerne skal være afdæmpet og ikke til gene for andre tilstedeværende. 
 

Bliver du syg på eksamensdagen 
 Ring så hurtigt som muligt til skolens kontor senest kl. 08.30 på 5948 0348. 

 Får du SU, eller er du hf-kursist og ønsker sygeeksamen, skal du:  
 ringe til din læge samme dag, så lægen senere kan attestere, at du har været syg. 
 uploade dokumentation på sygdom inden 3 hverdage i LUDUS. 


