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Praktiske proceduremæssige forhold i forbindelse med eksamen 
  

 Prøve- og eksamensperiode og prøvetidspunkter 2017 

• Planen for skriftlige prøver, samt prøver der afholdes før 23. maj, offentliggøres den 9. maj 
2017 på skolen.  

• Hele eksamensplanen offentliggøres den 16. maj 2017 på skolen.  
• Skriftlige eksamener og årsprøver vil ligge i perioden fra 17. maj til 6. juni 2017.  
• Mundtlige eksamener og årsprøver vil ligge i perioden fra 17. maj til 21. juni 2017. (1.g, 2.g, 

1.k, 2.k og 1.HF fra 2. juni og frem) 
• Afgangseleverne får udleveret individuelle planer (og kan se dem i Lectio). Øvrige elever 

kan se eksamensplanen i Lectio.  
• I eksamensperioden har alle elever pligt til løbende at holde sig orienteret via Lectio.  

  

Antal af prøver  
Eksamensfagene til mundtlig og skriftlig eksamen udtrækkes af undervisningsministeriet.  
 

 Skriftlige prøver Mundtlige prøver 

1.hf Matematik C (Hvis matematik B ikke er valgt i 2.hf) 
Alle fag som afsluttes efter 1. hf, og som ikke er 
valgt i 2.hf. Dog er ingen eksamen i idræt C. 

2.hf 
Dansk 
Matematik B (Hvis faget er valgt) 
Engelsk B 

Alle fag.  

1.g 
1a, 1c, 1d, 1e, 1f, 1v, 1y: Engelsk 
1x, 1z: Matematik 

Normalt to prøver, hvoraf nogle kan være 
eksamen. Normalt vil 2. fremmedsprog være en af 
prøverne. 

2.g 

Matematik B eller engelsk B (hvis faget ikke er valgt på 
A-niveau) kan udtrækkes til eksamen. (Se under 
mundtlige prøver).  
 
Dansk årsprøve.  
2f: Derudover: Samfundsfag 

Mundtlig årsprøve i AT. 
Herudover normalt to prøver. Efter 2.g skal eleven 
have aflagt minimum to eksamener. 

3.g 

I fag på A-niveau, der afsluttes med mulig skriftlig og 
mundtlig eksamen aflægges mindst en eksamen. 
 
I STX skal eleven aflægge mindst tre skriftlige 
eksamener. 

En studentereksamen består i alt af ni eksamener 
inkl. AT og SRP.  
 
Et fag på A-niveau, der afsluttes med mulig skriftlig 
og mundtlig eksamen aflægges mindst en 
eksamen.  
 
Hvis eleven har 5 A-fag skal eleven aflægges en 
ekstra eksamen, i alt 10 eksamener. 

  

  

Tilmelding til eksamen 
sker automatisk, hvis skolens studie- og ordensregler er overholdt. 
For selvstuderende er tilmeldingsfristen ultimo april (se evt. De officielle regler). 
  
Aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for eller en del af prøven eller 
eksamen. Afleveringsfristen fastlægges i den plan for afleveringer af skriftlige arbejder, som 
udarbejdes forud for semesterstart. Planen er tilgængelig i Lectio. 

http://www.vghf.dk/media/1486/studie-og-ordensregler-paa-vghf-pr-14082015.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722
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Oversigt over de skriftlige prøvers placering 
 

Dato Prøve Bek. Tidsrum 

17. maj 2017 Første mulige prøvedag  alle  

17. maj 2017 Bioteknologi A stx/htx 09.00-14.00 

18. maj 2017  Dansk A  stx  09.00-14.00  

18. maj 2017  Dansk A, netadgang  stx  09.00-14.00  

18. maj 2017  Kemi A  stx  09.00-14.00  

18. maj 2017  Matematik A  stx  09.00-14.00  

18. maj 2017  Matematik B  stx  09.00-13.00  

18. maj 2017  Musik A  stx  08.00-13.00  
13.00-18.00  

19. maj 2017  Engelsk A  stx  09.00-14.00  

19. maj 2017  Engelsk B  stx  09.00-14.00  

19. maj 2017  Fysik A  stx  09.00-14.00  

19. maj 2017  Spansk A, netadgang  stx  09.00-13.00  

19. maj 2017  Tysk fortsættersprog A  stx  09.00-14.00  

22. maj 2017  Virksomhedsøkonomi B  hhx/eux 09.00-13.00  

22. maj 2017  Italiensk A  stx  09.00-13.00  

22. maj 2017  Samfundsfag A  stx  09.00-15.00  

22. maj 2017  Tysk fortsættersprog A  stx  09.00-14.00  

23. maj 2017  Dansk A, netadgang  2hf  09.00-14.00  

23. maj 2017  Italiensk A  stx  09.00-13.00  

23. maj 2017  Matematik A  stx  09.00-14.00  

23. maj 2017  Matematik B  stx  09.00-13.00  

23. maj 2017  Spansk A, netadgang  stx  09.00-13.00  

24. maj 2017  Engelsk B  2hf  09.00-14.00  

24. maj 2017  Biologi A  stx  09.00-14.00  

24. maj 2017  Dansk A  stx  09.00-14.00  

24. maj 2017  Dansk A, netadgang  stx  09.00-14.00  

24. maj 2017  Engelsk A  stx  09.00-14.00  

24. maj 2017  Engelsk B  stx  09.00-14.00  

24. maj 2017  Samfundsfag A  stx  09.00-15.00  

29. maj 2017  Matematik C  2hf  09.00-12.00  

29. maj 2017  Matematik B  hfe  09.00-13.00  

29. maj 2017  Musik A  stx  08.00-13.00  
13.00-18.00  

29. maj 2017  Kinesisk begyndersprog A  vaf  09.00-14.00  

30. maj 2017  Biologi A  stx  09.00-14.00  

30. maj 2017  Fransk begyndersprog A, 
netadgang  

stx  09.00-13.00  

30. maj 2017  Fysik A  stx  09.00-14.00  

31. maj 2017  Fransk begyndersprog A, 
netadgang  

stx  09.00-13.00  

31. maj 2017  Kemi A  stx  09.00-14.00  

31. maj 2017  Kinesisk begyndersprog A  vaf  09.00-14.00  
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Regler for prøver og eksaminer på VGHF 
  

Ved afvikling af prøver og eksamener gælder bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene 
og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen).    
  

Information i forbindelse med prøver og eksamen 
Skolen orienterer i god tid før eksamen skriftligt eleverne om reglerne for eksamen. I 
orienteringen indgår en gennemgang af vigtige passager i eksamensbekendtgørelsen og tilhørende 
vejledning. Skolen sørger for, at eleverne er bekendt med de overordnede regler for 
eksamensafviklingen. Lærerne sørger for, at eleverne er bekendt med de specifikke 
eksamensvilkår i de forskellige fag. 
  
Tilmelding til eksamen sker automatisk, hvis skolens studie- og ordensregler er overholdt. 
For selvstuderende er tilmeldingsfristen ultimo april 2017. 
  
Eleverne har pligt til at sætte sig ind i regler og retningslinjer for eksamen. 
  

Deltagelse i prøver og eksamen 
Det er elevernes ansvar at medbringe relevante og tilladte hjælpemidler til prøver og eksamen. 
Eleverne har pligt til at møde mindst 15 minutter før starten på en skriftlig 
eksamen/årsprøve/terminsprøve og i god tid før en mundtlig eksamen. Skolen udleverer ved 
eksamensperiodens start individuelle planer for mundtlig eksamen til afgangseleverne. Øvrige 
elever kan se planen i Lectio.  Alle elever har pligt til løbende at holde sig orienteret via Lectio, da 
prøverækkefølge, tider m.v. for mundtlig eksamen kan ændres undervejs. Hvis der sker ændringer 
efter kl. 20.00 dagen før prøvens afholdelse, vil eleven blive kontaktet af skolen. 
  
Mobiltelefoner er ikke tilladt. Hvis du alligevel medbringer en, skal du aflevere den til tilsynet (ved 
skriftlig eksamen) eller eksaminator (ved mundtlig eksamen).  
  
Under prøver og eksamen har eleverne pligt til at opføre sig i forlængelse af skolens generelle 
studie- og ordensregler, hvilket indebærer en respektfuld og hensynsfuld opførsel over for 
kammerater, skolens personale og øvrige personer tilknyttet prøvens og eksamens 
afholdelse.  Hvis en eksaminand udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med afviklingen af 
prøver og eksamener, kan vedkommende jævnfør § 6 stk. 4 i eksamensbekendtgørelsen efter en 
konkret identifikation og vurdering af rektor bortvises fra den pågældende prøve. 

 

Regler ved prøverne, særligt skriftlige prøver 
 

- Hvis en elev kommer for sent til en prøve, må eleven vente uden for døren, hvorpå skolens 
ledelsesvagt tager stilling til, om eleven skal have adgang til prøven. 

- Hvis eleven er til en prøve uden netadgang, har eleven kun adgang til skolens 
eksamensnetværk, dvs. sine egne læremidler (fx digitale ordbøger og webressourcer fra 
undervisningen, fx iBøger), egne notater og egne arbejder. Forsøg på at omgå dette vil 
blive betragtet som forsøg på snyd. 

- Det er ikke tilladt at tilgå andre netværk end skolens under prøven. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722
http://www.vghf.dk/media/1486/studie-og-ordensregler-paa-vghf-pr-14082015.pdf
http://www.vghf.dk/media/1486/studie-og-ordensregler-paa-vghf-pr-14082015.pdf
http://www.vghf.dk/media/1486/studie-og-ordensregler-paa-vghf-pr-14082015.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722
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- Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven end eksamensvagterne, 
datavejlederne eller ledelsesvagten 

- Det er under prøven ikke tilladt spille computerspil eller se film (som ikke er del af et 
opgavesæt), da det forstyrrer andre elever. 

- Rygning er ikke tilladt under prøverne. 
 

 

Sygdom i forbindelse med prøver og eksamen  
Hvis en elev bliver syg før en skriftlig eller mundtlig eksamen skal vedkommende/hjemmet hurtigst 
muligt kontakte skolen. Skolens telefoner er åbne fra kl. 7.30. Hvis skolen ikke har modtaget 
besked inden den pågældende prøvedags afslutning kl. 15, betragtes eleven som udeblevet fra 
eksamen uden grund. 
  
Elever skal ved sygdom ved terminsprøver, årsprøver og eksamen aflevere en lægeerklæring. 
Eleven betaler selv for lægeerklæringen. Lægeerklæringen kan ved termins- og årsprøver i særlige 
tilfælde afløses af en ”tro og love”-erklæring. 
  
Når der foreligger en lægeerklæring, tilbydes eleven sygeeksamen, der så vidt muligt aflægges i 
samme eksamenstermin som den ordinære eksamen – alternativt i sygeeksamensterminen. 
 

Snyd i forbindelse med prøver og eksamen 
Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra den pågældende prøve. 
  
Ved års- og terminsprøver medfører snyd, at man bortvises fra prøven og modtager en skriftlig 
advarsel eller i særligt graverende tilfælde udelukkes fra undervisningen i en uge jævnfør § 8 stk. 3 
i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Ved gentagelse er 
sanktionen, at den pågældende elev ikke indstilles til prøve i de fag, der afsluttes det pågældende 
år og dermed ikke rykkes op til næste klasse. 
  
Klager i forbindelse med prøverne 
Reglerne for klager findes her 
  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25215
http://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever
http://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever
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Vigtigt om skriftlige eksaminer og årsprøver 
 
FØR PRØVEDAGEN 
Der vil nogle dage være skriftlige prøver både i Hallen, Salen og i øvrige lokaler. Hold øje med opslag på den 
trekantede opslagstavle i sumpen, så du ved, hvor du skal være til de forskellige prøver.  
 

Gør din computer klar i god tid inden prøven, dvs: 
1) Sørg for, at din computer er fuldstændig opdateret (både styresystemet og de programmer du skal 

bruge, fx Office 365 og Wordmat, som du har licens til via skolen) 
2) Sørg for, at du har installeret ”Tryllehat” på din computer, og at dit UNI-login virker. 
3) Sørg for, at du har alle dine noter og materialer fra undervisningen gemt lokalt på din computer. 
4) Gå ind på www.netproever.dk 

a. Lav en systemtest 
b. Prøv at logge på med dit UNI-login 
c. Tilføj din mailadresse ved at klikke på dit navn i højre hjørne og vælge ’ret profil’ – ellers får 

du ikke tilsendt en afleveringskvittering for de afleveringer, du afleverer i 
www.netproever.dk 

d. Prøv at aflevere en opgave i den demo-opgave, der ligger på www.netproever.dk 
 

Husk at medbringe dette til selve prøven: 
- Din strømforsyning til computeren og et forlængerkabel, så du kan få strøm til din computer 
- Hovedtelefoner, hvis du skal til en prøve med film-/lydklip – eller hvis du har brug for at lytte til 

musik under prøven. 
- Et usb-stik hvis du skal printe på skolens printere til din prøve. 
- Din madpakke + drikkevarer  
- Evt. bøger, opslagsværker, papirnoter mm. 
- Evt. din egen printer, hvis du ikke vil anvende skolens printer. 
- Skolen har ikke reservelommeregnere, batterier og kun et meget begrænset antal 

reservecomputere, så BRING YOUR OWN DEVICE; det er dit eget ansvar, at det virker. 
 
Ryd kalenderen den dag, du skal til prøve. Der er mødepligt til prøverne, og alle elever skal blive 
prøvetiden ud. Man må IKKE forlade prøven, før den officielt slutter. 
 

PÅ PRØVEDAGEN 
 

1. Du kan tidligst sætte dit IT-udstyr op fra kl 7.00 i lokalet. 
2. Du skal møde til prøven senest et kvarter før prøvens begyndelse. Hvis du er syg eller 

meget forsinket, skal du straks rette henvendelse til skolen på tlf.nr. 8667 1533. 
3. Tjek på opslagstavlen i lokalet, hvilket nummer du har, så du sætter dig ved det rigtige 

bord. 
4. Sluk din mobiltelefon, og aflever den i en slikpose med navn og klasse i 

aluminiumsbakkerne. 
5. Læg de ting, du skal bruge ved prøven på dit bord, og læg derefter din taske og jakke ud til 

væggen i lokalet. 
6. Sæt dig derpå ved dit bord, og afvent, at den prøveansvarlige sætter prøven i gang. 
7. Ræk hånden op, og få kontakt til en eksamensvagt, hvis du har brug for kladdepapir, har 

tekniske problemer, skal på toilettet eller har brug for at printe. 

http://www.netprøver.dk/
http://www.netprøver.dk/
http://www.netproever.dk/


8 
 

8. Ved afleveringstidspunktet skal man være færdig til at aflevere, dvs. du skal være færdig 
med at printe og udfylde papirernes sidehoved.  

9. Husk underskrift på din opgavebesvarelse, hvis du afleverer på papir. 
10. Ingen forlader prøvelokalet ved prøvens afslutning, før den prøveansvarlige har 

annonceret, at prøven er slut. 
 

Om skriftlige prøver med netadgang 
I fagene Dansk A med netadgang (STX og HF), Fransk og Spansk aflægges prøven med netadgang. 
Det betyder, at man skal tilgå sit opgavesæt via www.vghfeksamen.dk og et kodeord, som 
offentliggøres på prøvedagen. Til Fransk- og Spanskprøven vil der først være netadgang efter 
delprøve 1. 
 
Der vil derudover være digitale udgaver af prøvesættet tilgængeligt i følgende fag som et 
supplement til papirudgaven: 
 
Matematik A, stx 
Matematik B, stx 
Matematik B, hf 
Fysik A, stx 
Kemi A, stx 
Biologi A, stx 
Bioteknologi A, stx 
 
De digitale prøvesæt kan tilgås via www.vghfeksamen.dk ved brug af et kodeord, som oplyses på 
prøvedagen. 
 

Om skriftlige prøver, hvor man afleverer via www.netprøver.dk 
 

Ministeriets afleveringsportal www.netproever.dk anvendes kun til at aflevere opgaver i 
forbindelse med sommerterminen 2017, og der afleveres kun digitalt i pdf-format (og ikke på 
papir) i følgende fag til sommereksamen 2017: 
 
Biologi 
Dansk A (stx) 
Dansk A med netadgang (stx) 
Dansk A med netadgang (HF) 
Fysik A (stx) 
Tysk A (stx) 
Italiensk A (stx) 
Samfundsfag A (stx) 
 
BEMÆRK: EUX-eleverne er foreløbigt fritaget for at aflevere i www.netproever.dk og afleverer 
derfor kun på papir. 1.g’erne og 2.g’erne afleverer også på papir til alle skriftlige årsprøver. 
 

http://www.vghfeksamen.dk/
http://www.vghfeksamen.dk/
https://www.netproever.dk/
https://www.netproever.dk/


9 
 

 
 

  

 



10 
 

Til elever med gruppeforberedelse til en skriftlig prøve 
 
1. Mød senest kl. 8.45 i hallen/salen og gør jeres skriveplads klar. Husk at slukke for lyden på 

PC’en, så den ikke udsender pauselyde mens I er væk. 
2. Mød senest kl. 8.55 ved det lokale, hvor jeres gruppe skal have gruppearbejde. Oplysning om 

lokalet ses på opslagstavlen senest dagen før prøven.  
3. I får udleveret opgaven af vagterne. Det sker kl. 9.00 i et af gruppearbejdslokalerne.  
4. Husk at holde styr på jeres notater. Skriv navn på.  
5. Hvis I savner en vagt i gruppeforberedelsestiden, kan I hente en udenfor.  
6. I må ikke forlade gruppelokalet under gruppearbejdet uden aftale med vagterne. I må 

selvfølgelig ikke handle i kantinen eller bruge fotokopieringsrummet og lignende under 
gruppeforberedelsen.  

7. I generer dem, som er i gang med arbejdet, når I kommer over i hallen.  
 
Derfor: 

 

 gå samlet, så det ikke tager så lang tid 

 jeres vagt følger jer derover  

 gå hurtigt og roligt til jeres plads 

 sørg for at have pakket ud på jeres arbejdsplads, inden I går til gruppearbejde 
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Download og brug af online ordbøger ved eksamen og årsprøver 
 
Du har følgende valgmuligheder: 

 
Download Gyldendals Ordbøger før prøven 
Når I skal bruge offline udgaver af de digitale ordbøger de skriftlig prøver, skal I inden prøven 
downloade Gyldendals Røde Ordbøger til jeres computer (de vil virke frem til 30. juni 2017). Husk, 
at denne udgave af ordbogen er mindre omfangsrig end den webbaserede udgave, du tilgår 
For igen at få adgang til ordbøgerne skal I registrere hver enkelt ordbog igen med nedenstående 
brugeroplysninger:  
 
Brugernavn: eksamen@viborg.dk 
Kode: download                      
 
Hvis I ikke har gemt jeres downloads fra sidste eksamensperiode under programmer eller på jeres 
computers skrivebord - skal I gentage download og installation. Hvis I har gemt 
ordbogsprogrammet er det nok at registrere den enkelte ordbog igen. 
  
Man henter den pågældende downloadordbog her:  
http://guga.gyldendal.dk/Ordbog/Download/Engelsk.aspx 
                         

Brug af Gyldendals Ordbøger online til prøven 
Der vil være adgang til Gyldendals Online Ordbøger ved eksamen, terminsprøver og årsprøver. 
 
Vejledning: 
 
a) Log på skolens trådløse net ”VGHF” v.h.a. Tryllehatten 
(Du vil måske få en meddelelse om, at din sædvanlige startside ikke kan vises.  Dette skyldes, at 
nogle sider er blokerede. Dette gælder IKKE Gyldendals Online Ordbøger) 
 
b) Gå til siden http://ordbog.gyldendal.dk/ 
      Bemærk, at du automatisk er logget på, når du er på skolens trådløse net. 
      Vælg ordbog og indtast dit søgeord. 
 
 
I kan IKKE downloade ordbogen til selve prøven, så gør det inden prøven 

 

mailto:eksamen@viborg.dk
http://guga.gyldendal.dk/Ordbog/Download/Engelsk.aspx
http://guga.gyldendal.dk/Ordbog/Download/Engelsk.aspx
http://ordbog.gyldendal.dk/

