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Skriftlig eksamen, terminsprøver og årsprøver på Slotshaven Gymnasium, 

2022 
 

Hermed en kort udgave af eksamensreglerne til skriftlig eksamen og terminsprøver. For mere info, se 

”Eksamensreglement”, som du finder fra forsiden af lectio. 

 

• Mødetid: Se i lectio, hvor du skal være.  

Seneste mødetid,  
afkrydsning hos vagt, find din plads, aflever mobiltelefon, pak ud 

Kl 8.30 

Dørene lukkes, du skal sidde på din plads. Ledelsen informerer Kl 8.45 

Prøven starter, når vagten siger til Kl 9.00  

 

o Obs: Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig til skolens ledelse, som afgør, om du 

må komme ind og deltage i eksamen. 

o Er du syg på prøvedagen: Kontakt skolens kontor (72290210/72290211) inden prøven 

starter, og skaf en lægeerklæring. Du betaler selv for lægeerklæringen. 

 

• Uni-Login: Det er dit eget ansvar, at Uni-Login virker, og at du kan logge på. Tjek det flere dage i 

forvejen, så du kan nå at opsøge hjælp. 

 

• Computer: Du er selv ansvarlig for, at dit udstyr virker. Husk også strømforsyning og headset.  

 

• Hjælpemidler:  

o Du må anvende alle hjælpemidler, som er OFFLINE. Noter, kopiark, gamle opgaver, bøger 

mm skal enten medbringes i fysisk form, eller ligge på din computer INDEN prøven starter.  

o Du må kun bruge internettet i begrænset omfang: Du må slå op i dine i-bøger på Systime, 

og evt. andre netsider. Din lærer udleverer en liste, som helt præcist angiver, hvilke bøger 

og sider, du må bruge. 

o Du må bruge lommeregner og andre programmer OFFLINE. 

 

• Undgå mistanke om snyd:  

o Du må på ingen måde kommunikere med andre under prøven. 

o LOG AF de programmer, som synkroniserer automatisk, eller som kan bruges til at 

kommunikere med. Det vil sige, at du skal være logget af Teams, Onedrive, Onenote, 

Discord, Google Drev, gmail, facebook, lectio og lignende.  

o Du må gerne høre musik fra fx Spotify, hvis du er OFFLINE.  

o Brug skolens netværk (ikke gæstenetværket) 

 

 

• Andet:  
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o  

o Til terminsprøver og årsprøver skal du hente og aflevere opgaven i lectio, medmindre andet er 

aftalt.  

o Til eksamen afleverer og henter du i netprøver.dk . Afleveringen skal være som pdf. 

o Henvend dig ikke til andre. Vagten tilkaldes ved at række hånden op. Skal du på toilettet, skal 

du markere, så vagten kan følge dig ud.   

o Du må ikke forlade eksamen for at ryge, købe mad eller spise.   

o Du skal tage hensyn til de øvrige i lokalet. Du skal være stille, når du forlader din plads fx for at 

gå på toilettet eller forlader eksamen før tiden er udløbet. Hvis du går før tid, må du kun tage 

din telefon med. Resten hentes efter prøven. Prøven må ikke forlades inden for de sidste 30 

minutter før prøven er slut.   

o Til eksamen er din besvarelse anonym for censor. Du skal derfor ikke skrive navn, skole el.a. i 

selve opgaven. Hvis prøven har en delprøve 1, der afleveres på papir, skal du dog skrive navn og 

klasse på alt, hvad du afleverer.  

o Hvis du forlader eksamenslokalet uden tilladelse fra vagterne, betragtes prøven som afsluttet, 

og du kan ikke komme ind igen. 
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