
Regler for interne prøver og eksamen

Eksamensorientering 2022



• Du skal gennemføre 10 prøver i alt i løbet at de tre år for at blive hhx-student.
• Hvis du har et ekstra A-fag ud over de obligatoriske 4 A-fag, øges antallet af prøver til 

11. 
• Studieområdeprojektet (SOP) tæller med i antallet af prøver

• Prøven er både en skriftlig rapport og et mundtligt forsvar – obligatorisk mundtligt 
forsvar

• SOP-karakteren tæller dobbelt på eksamensbeviset
• Du skal have mindst tre skriftlige og tre mundtlige prøver for at opfylde kravene til 

eksamen 
• I A-fag skal du op enten mundtligt eller skriftligt, eller begge dele
• Dansk A skriftlig er en obligatorisk eksamen
• Efter 2. år skal du have afsluttet min. 2 eksamener (udover AP og ØG)

Antal prøver – hele uddannelsen



Du kommer til prøve i:

• VØ B/VØ A skriftligt – hentes via link på forsiden af Lectio (”Eksaminer og 
terminsprøver”)

• Erhvervscase

Eksamenstræning – uge 11 – kun for 2. år



Du kommer til prøve i:

Dansk A

Engelsk A

Du kan komme til prøve i:

VØ A

AFS A

IØ A

Tysk A

Spansk A

Fransk A

Matematik A

Eksamenstræning – uge 9+10 – kun for 3. år



Eksamen 1. og 2. år
1. år kan du komme til mundtlig eksamen i

• Informationsteknologi C

• Samfundsfag C 

• Begge fag efter udtrækning

2. år kan du komme til eksamen i 
• VØ B – skriftligt og/eller mundtligt

• IØ B – mundtligt

• Erhvervsjura C - mundtligt

• AFS B – mundtligt

• MAT B – mundtligt

• Tysk B - mundtligt

• Erhvervscase  – alle  fag efter udtrækning



▪ Skriftlig sommereksamen foregår på Netprøver.dk
Hvis der opstår problemer, så udleverer vi på USB eller bruger en særskilt 

eksamensserver
▪ Derfor vil der blive afviklet en generalprøve onsdag 2.3.2022 for alle 3. g’ere og 2. g’ere, 

som kan afslutte skriftlige fag efter 2. år

Sommereksamen – Netprøver.dk – kun for 2. og 3. år



▪ MAT B

▪ Der er mødepligt. Er man syg, skal man komme med en lægeerklæring, 
og man vil blive indkaldt til sygeksamen inden skolestart i uge 32 
(mandag d. 8. august eller tirsdag d. 9. august). 

▪ Prøvens resultat tæller med i den samlede vurdering i forhold til jeres 
oprykning til 2. år. 

Intern mundtlig prøve i uge 24 og 25 – kun for 1. g



▪Du skal opfylde de formelle krav om fx aflevering af projekter, 
synopser eller andet.
▪Du skal have afleveret synopsis ved prøve i erhvervscase og 
rapport ved SOP

Hvis du kommer for sent til eksamen, har du ikke ret til at 
deltage i prøven. Henvendelse skal ske til kontoret.

Betingelser for at deltage i prøver til afsluttende eksamen



▪Kan du ikke komme til prøve pga. sygdom, skal du 
straks RINGE til skolens kontor. Ingen SMS’er, 
Lectio-beskeder eller andet – personlig kontakt med 
det samme er vigtig!

▪Der skal sendes en lægeerklæring (udstedt samme 
dag) til skolen. Betaling af lægeerklæring er for egen 
regning.

Sygdom



INFORMATION i eksamenslokalet
Hold øje med skærmen i eksamenslokalet. Der gives 
vigtige informationer af forskellig art, herunder fx 
hvordan udfylder sidehoved, men også andet er 
muligt.

Bemærk, at der kan også kan komme 
informationer under prøven.



▪ Du skal møde i eksamenslokalet mindst 30 minutter før prøven begynder – 
det gælder i øvrigt også ved mundtlig eksamen
▪ Elever, der ikke er mødt 30 min. før eksamensstart, bliver noteret og skal 

henvende sig på kontoret efter eksamen.
▪ Elever, der møder efter eksamensstart, skal følges ned på kontoret af tilsynene. 
▪ Under prøven må du kun henvende dig til tilsynsførende ved 

håndsoprækning. 
▪ Kontakt til andre elever kan medføre bortvisning.
▪ De sidste 15 min. af prøvetiden må ingen elever forlade lokalet.
▪ Der er IKKE printere til rådighed (OBS: SPS-elever)

Praksis ved skriftlige prøver



▪ Du må under ingen omstændigheder kommunikere med andre 
under prøver og eksamener. Det gælder alle former for kommunikation 
– fx mobil, gaps, airdrop, internettet, mail, chat eller i forskellige 
kommunikationsfora under eksamen.
▪ Vær opmærksom på at anvendelse af oversættelsesprogrammer ved 

eksamen i sprogfagene IKKE er tilladt.
▪ Alle besvarelser fra de skriftlige eksaminer bliver kørt igennem 

plagiatkontrol.
▪ Snyd og afskrift er ikke tilladt og kan ende med, at du bliver meldt ud af 

skolen. Det gælder i forbindelse med daglige afleveringsopgaver såvel 
som eksamen.

Snyd 1



▪Snyd er, når man kopierer/plagierer dele eller hele opgaver fra 
andre elever, lærebøger eller netsteder. Der er tale om 
snyd/plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave 
præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis man blot har 
“oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. 
▪Hvis der er tale om snyd i forbindelse med eksamen, kan den 
pågældende prøve ikke godkendes, og du kan først komme til 
eksamen i faget til næste ordinære eksamenstermin.

Snyd 2



▪Du skal medbringe alle hjælpemidler til eksamen:
▪Egen computer – med noter og andre materialer
▪Hovedtelefoner
▪Blyant/kuglepen, lineal og evt. lommeregner
▪Tjek med jeres undervisere i hvert fag

▪Under eksamen er der netadgang. Men I må KUN anvende 
digitale undervisningsmidler under eksamen, som har været 
anvendt i undervisningen

Anvendelse af hjælpemidler 1



▪ Ved egne læremidler forstås hjælpemidler som i- og e-bøger, 
materialer fra Lectio og konkrete materialer tidligere anvendt som led i 
undervisningen og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen fx en 
bestemt artikel, tidligere anvendt data fra en database, tavlenoter eller 
en konkret benyttet novelleanalyse. Online ordbøger er tilladte.
▪GAPS er IKKE tilladt. Hent alt ned på din computer inden 

eksamen
▪Øvrig anvendelse af internettet er ikke tilladt, og betragtes som snyd.
▪Man må IKKE på nogen måde have kontakt med omverdenen under 

eksamen

Anvendelse af hjælpemidler 2



▪Lommeregner må ikke kunne gå på nettet
▪Du må kun anvende én device (ipad/computer og lign.)
▪Din computer skal kunne læse en USB
▪Det er ikke tilladt at spille computerspil eller se film under 
eksamen
▪Musik er tilladt med hovedtelefoner – under hensyntagen til de 
andre omkring dig

Øvrige regler for brug af IT



Inden sommereksamen kan I på Elevintra/Vejlby Portalen finde 
en længere udgave af min præsentation i dag - i form af en 
eksamensvejledning, som I SKAL læse, idet den indeholder 
andre vigtige informationer, som der ikke er tid til at tage med i 
dag.

Læs om regler under eksamen



▪Hvis du ønsker at klage over en prøve eller bedømmelsen 
heraf, skal det ske ved skriftlig henvendelse til vicerektor. Hvis 
du er under 18 år, har din mor eller far mulighed for at indgive 
klagen.
▪Fristen for klagen er senest 2 uger efter, at 
eksamenskarakteren er bekendtgjort.
▪Vicerektor afgør, om klagesagen skal behandles eller afvises 
som grundløs.
▪En klage kan også udløse en lavere karakter…

Klageprocedure og klagefrister i forbindelse eksamensopgaver


