Regler og retningslinjer for elever ved skriftlige prøver og eksamen på
Mariagerfjord Gymnasium 2019
Mødetid
Du skal slukke og aflevere din mobiltelefon ved indgangen til prøvelokalet.
Du skal møde 30 minutter før, så du kan nå at tilslutte strøm og kabler. Hvis printer medbringes,
skal den stå midt på bordet, så du selv sidder yderst.
15 minutter før prøvestart skal alle sidde på deres pladser, og der skal være ro til vagtens fælles
instrukser.
Udstyr, skriveredskaber og hjælpemidler
Du skal selv sørge for skriveredskaber og hjælpemidler som lommeregner og formelsamling. Til de
skriftlige prøver sørger skolen for rene formelsamlinger, som skal benyttes.
Skolen udleverer papir og de forskellige funktionspapirer, der bruges i visse fag.
Du skal selv medbringe computer. Du skal også selv medbringe:
 5 m. forlængerledning med plads til stik til din oplader
 usb-stik
Du behøver kun at tage printer med, hvis du ønsker at udskrive undervejs og fx rette igennem med
blyant, eller skal bruge din printer som scanner. Husk i så tilfælde at installere printeren med kabel
til din computer hjemmefra og at medbringe printerkablet og evt. ekstra blækpatron. Afleveringen
foregår digitalt, enten via Netprøver eller via Lectio. Kun delprøve 1 i engelsk A (gammel ordning),
matematik og spansk (med digital opgave) og musik afleveres på papir.
Du skal selv være fortrolig med, hvordan computeren og evt. printeren opsættes og bruges. Skolen
kan kun i stærkt begrænset omfang yde hjælp ved tekniske og/eller programmæssige problemer.
Regler for anvendelse af it
Med mindre der i fagets bekendtgørelse er anført begrænsninger (se ”Specielle forhold ved
enkelte fags skriftlige prøver og eksamen 2019”), er brug af computer tilladt under prøven, og
ligeledes er det tilladt at logge på Lectio for at få adgang til anvendt undervisningsmateriale. Du
må også gerne have gamle opgaver m.v. liggende på computeren. Det er ikke tilladt at bruge
Google Docs eller bruge Lectio’s beskedfunktion. Mobile netværk er heller ikke tilladt. Slå det fra,
hvis det automatisk åbner. Derudover må man tilgå skolens hjemmeside, samt (ved de relevante
prøver) Netprøver. Man kan også tilgå Gyldendals ordbøger, en engelsk-engelsk ordbog: Oxford
Advanced Learner’s Dictionary, samt mv-nordics hjemmeside, hvorfra man kan tilgå IntoWords
(sidstnævnte kræver dog, at man bruger Google Chrome som browser, og har installeret
IntoWords app’en inden prøvedagen). Som noget nyt i år kan man også tilgå Ordbogen.com, dansk
sprognævns retskrivningsordbog (dsn.dk), samt en dansk-engelsk-arabisk ordbog (glosbe.com).
Et enkelt hold har fuld internetadgang, og det er 3u DA. Dette hold må ikke streame film og musik
under prøven, da det kan overbelaste netværket.
Backup af din besvarelse
Du har selv ansvaret for under prøven at foretage løbende backup. Manglende backup kan ikke
danne grundlag for tilladelse til en omprøve. Gem derfor både på computeren og på usb-stik, så
du kan redde din besvarelse, hvis computeren går ned. Skolen kan ikke stilles til ansvar for, at din

computer ikke virker. Ved tekniske problemer fortsætter prøven med papir og blyant/kuglepen,
eller du kan få lov til at låne en af skolens computere.
Adfærd under prøven
Den eneste tilladte kommunikation under prøven er med vagterne. Henvendelse til dem sker ved
håndsoprækning. Det gælder fx, hvis du skal have papir, skal på toilet, ud at ryge, ønsker at
aflevere eller blot har et spørgsmål.
NYT: under delprøve 1 uden hjælpemidler er det ikke muligt at komme ud at ryge/trække frisk
luft.
Under prøverne må du ikke skaffe dig eller yde uretmæssig hjælp. Hvis du anvender hjælpemidler,
programmer eller links, som ikke er tilladt, betragtes det som eksamenssnyd. Det er således også
forbudt at snakke med andre, sende beskeder eller mails og bruge nogen form for sociale medier.
Du må heller ikke låne noget af andre (fx et usb-stik), og du må ikke forlade din plads uden at have
fået lov af en vagt.
Mobile musikafspillere som IPods er forbudt. Det er kun tilladt at høre musik fra computeren med
høretelefoner, og kun hvis musikken er så lav, at du ikke generer andre og stadigvæk kan høre
kollektive beskeder fra vagterne.
Regler om aflevering
På alle ark skal stå navn, hold, dato og sidenummer af samlede antal sider. Det er desuden vigtigt,
at du på opgaveomslaget husker at skrive under på, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig
hjælp. Det gælder også ved digitale prøver.
Ved aflevering før prøvens afslutning: Hvis du afleverer din besvarelse, inden prøven er slut, må du
ikke tage opgaveteksten med dig ud. Du kan få den udleveret, når prøvetiden er slut for hele
holdet.
I det sidste kvarter før prøvens ophør må du ikke forlade din plads.
Ved prøvens afslutning: Ved delprøve 1 skal opgavebesvarelsen senest ved prøvens afslutning
foreligge på papir. Ved digital aflevering skal opgaven være sendt senest, når prøven er slut, da
afleveringsmappen lukker på klokkeslettet. Ved udløbet af den tid, der er afsat til prøven,
bekendtgør (ledelses)vagten, at prøven er slut. Du skal blive siddende og må ikke kommunikere
med andre, før alle besvarelser er afleveret, og (ledelses)vagten har sagt, at I må gå. Husk at rydde
pænt op efter dig.
Elever med forlænget tid
For elever, der har ansøgt om og fået tildelt forlænget tid, forlænges prøverne med 1 time.
Ved todelte prøver forlænges delprøve 1 med 15 minutter og delprøve 2 med 45 minutter.
Bemærk:
- det er dit ansvar, at regler og retningslinjer overholdes. Overtrædelse af reglerne betragtes
som snyd og medfører øjeblikkelig bortvisning.
- Det er dit ansvar, at din computer og evt. printer fungerer, og at du selv kan finde ud af at
bruge den og evt. de programmer, du har brug for
- skolen hæfter ikke for eventuelt tyveri eller beskadigelse af computer og printer, mens disse
befinder sig på skolen eller i idrætscentret.
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