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Regler og rammer for skriftlige og mundtlige eksamener og årsprøver på VG 2022 
I den følgende del af dokumentet bruges fællesbetegnelsen prøve for eksamener og årsprøver. 

 

1. Ved sygdom • Bliver du syg, skal du sygemelde dig hurtigst muligt inden prøvestart.  
Det gøres til kontoret på tlf. 45 83 21 41.  
Kontoret har åbningstid på hverdage fra kl. 7.30 til kl. 16.00. 

• Ved eksamener skal du fremskaffe dokumentation for din sygdom (fra læge eller 
tilsvarende). Den skal afleveres hurtigst muligt til Anne Carlsson på kontoret. 

• Ved årsprøver kan skolen kræve, at du fremskaffer dokumentation for din sygdom 
(fra læge eller tilsvarende).  

• Det er dig og ikke VG, der betaler en eventuel udgift til sygdomsdokumentation. 
2. Prøve- og 
mødetidspunkter 

 
 
 
 

 
Kom til tiden 

• Dato og prøvetidspunkt fremgår af Lectio. 
Der kan ved mundtlige prøver forekomme ændringer i rækkefølgen/tiderne op til 48 
timer før prøven, så husk at orientere dig jævnligt på Lectio. 
Bytte af mundtlige prøvetidspunkter kan ske, hvis begge elever, der indgår i 
byttet, møder op hos Thomas Madsen på hans kontor.  

 
• Mødetid skriftlige prøver: På din plads i prøvelokalet 

senest 15 min. før prøvestart.  
Dørene til prøvelokalerne lukkes 15 min. før prøvestart. 
På dit prøvebord ligger et informationsark med dit navn. 

• Mødetid mundtlige prøver: Senest 30 min. før prøvestart. 
 

• Kommer du for sent, kan du ikke deltage i prøven – Rektor kan dispensere jf. 
eksamensbekendtgørelsen §17 

3. Hjælpemidler • Du skal selv medbringe alle hjælpemidler (computer, bøger, oplader, høretelefoner, 
lommeregner, blyant/kuglepen, lineal, ekstra lagringsmedier, etc.). 

• Hvis du vil udskrive på skolens printer, skal du medbringe en USB-nøgle. 
• Det er tilladt at medbringe egen printer. Gør du det, skal du også medbringe en 

stikdåse med minimum to udtag. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343
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4. Brug af digitale 
hjælpemidler og 
internetadgang. 

 
 
 
 

 
Du må kun bruge 
skolens netværk. 

 
Trafikken på 
skolens netværk 
logges. 

• Brug af digitale hjælpemidler (computer og lignende) er tilladt under skriftlige og 
mundtlige prøver. Dog ikke når der i fag besvares 1. delprøve på papir. 

• Spørg din faglærer hvilke fagprogrammer det er tilladt at anvende under prøverne. 
Fx er det i sprogfagene tilladt at anvende Min Læring, Gyldendals Røde Ordbøger og 
Ordbogen.com 

• Alle elever må anvende programmet AppWriter. Både online-versionen og 
programversionen (der ligger lokalt på din computer). 

 
• Brug af internet under prøverne: 

o Du må ikke kommunikere eller kunne kommunikere med omverdenen. 
Dvs. du fx ikke må anvende mailprogrammer, sociale medier m.m. og heller 
ikke have online-forbindelse til fx OneNote, OneDrive og tilsvarende 
fildelingstjenester.  
I ”Stop synkronisering ved prøver og eksamen (maj 2022)” er der 
instruktioner til, hvordan du undgår at have synkroniserings-/online-
forbindelse til disse programmer/tjenester. 

o Du skal så vidt muligt have alle undervisningsmaterialer / læremidler, egne 
noter og arbejder liggende lokalt på din computer og/eller eksterne 
hukommelsesmedier. Det betyder, at du fx under prøven ikke må hente 
dokumenter og filer ned fra nettet. Heller ikke fra fx Lectio. 
NB. Det er tilladt at medbringe mere end en computer/device. 

o Du har kun adgang til internetmateriale/-sider, der fremgår af studieplanen / 
undervisningsbeskrivelsen i Lectio og som ikke umiddelbart er muligt at have 
liggende lokalt på computer og/eller eksternt hukommelsesmedie. 
Det kan fx være videoer, podcast, film- og tv-klip. 

o Det er tilladt at tilgå din undervisningsbeskrivelse i Lectio i det fag, du er 
til prøve i.  
Det er ikke tilladt at tilgå/bruge Lectio til andet. Du må altså ikke hente 
eller dele filer i Lectio og selvfølgelig ikke bruge beskedsystemet. 

o Er du i tvivl under prøven, så spørg en prøvevagt! 
 

Læs mere nedenfor i afsnittet: Brug af computer ved prøver - Styr på hardware, 
software og brug af internettet 

https://intra.virum-gym.dk/Dokumenter/Stop_synkronisering_ved_proever_og_eksamen_(maj_2022).pdf
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5. Aflevering ved 
skriftlige prøver 

 
Ved eksamen 
anvendes 
Netprøver.dk 

 
Ved årsprøver 
anvendes Lectio 

• Ved eksamen anvendes Netprøver.dk til at hente og aflevere digitale 
eksamensopgaver og -besvarelser. Du logger på Netprøver.dk med dit Unilogin. 
Her er en 1-minut-video, der viser, hvordan du logger på, henter opgave og 
afleverer besvarelse.  
I Netprøver afleveres digitale besvarelser i pdf-format. 

• Til årsprøver anvendes Lectio til at hente og aflevere digitale opgaver og - 
besvarelser. Afleveringsformatet fremgår af det ark, der ligger på dit bord. 

• Du skal kun aflevere det, der skal bedømmes. 
• VIGTIGT - Anonymisering: Du må ikke skrive hverken dit eget eller skolens navn i de 

besvarelser, der afleveres digitalt. 
Fx må dit navn og Virum Gymnasium ikke stå i sidehovedet eller i filens navn. 

 
• Ved aflevering af skriftlige ikke-digitale-delprøver, skal du skrive sidenumre og dit 

navn på alle ark. Og opgaveomslaget, der ligger på eksamensbordet, skal 
underskrives. 

• Husk at gemme dit arbejde jævnligt – husk at sikkerhedskopiere fx på en USB-nøgle 
(så du er sikret, hvis din computer går ned). 

6. Prøvens 
sluttidspunkt 

• Aflevering skal være færdiggjort senest ved prøvens sluttidspunkt, som fremgår af 
Lectio og meddeles ved prøvens start. 
Prøvevagterne giver besked, når der er 10 minutter tilbage af prøven. 

7. Forlade 
prøvelokalet 

• Toiletbesøg under prøven administreres af prøvevagterne. Lokalet og din 
prøveplads må først forlades, når prøvevagterne giver tilladelse dertil. 

• Det er ikke tilladt at forlade prøven før prøvetidens udløb. 

8. Mobiler 
afleveres 

• Du må ikke have en mobiltelefon på eller ved dig under prøverne. 
Ved skriftlige prøver lægges den/de på de anviste borde. 
Til mundtlige prøver skal den/de afleveres til eksaminator forud for prøvens start. 

9. Snyd • Snyd af enhver art medfører bortvisning fra prøven. 
Afgørelsen træffes af Rektor. 

• Skolen forbeholder sig ret til ved stikprøver at kontrollere din færden på internettet 
under prøverne ved gennemgang af computerens søgehistorik. 
Slet derfor dine browserdata inden prøven, hvis der er internetsøgninger, du ikke 
ønsker skolen skal have kendskab til. 

10. Sygeprøver • Mundtlige og skriftlige sygeeksamener afholdes om muligt i eksamensperioden. 
Alternativt afholdes de i august 2022. 

• Skriftlige sygeårsprøver afholdes torsdag den 23. juni. 
• Mundtlige sygeårsprøver afholdes om muligt inden sommerferien. 
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Brug af computer ved prøver - Styr på hardware, software og brug af internettet 
Udgangspunkt: Når du er til prøver, forventer vi, at du har styr på reglerne (i denne skrivelse), og at din 
computer og dens programmer fungerer. 
Du kan ikke regne med at kunne låne udstyr, hvis det går galt, men vi vil forsøge at hjælpe dig. Opstår der 
problemer, koster det tid for dig. Så vær forberedt og sørg for at: 

• Styresystemet på din computer er opdateret (og at det ikke starter opdatering automatisk). 
• Have afprøvet ALLE de programmer du skal anvende: Word, Excel, pdf-læser (fx Adobe), matematik- 

programmer, ordbøger, etc. 
• Have styr på hvordan du benytter Netprøver.dk, hvor digitale eksamensopgaver tilgås og afleveres. Du 

skal fx kunne gemme din besvarelse som pdf-fil, der er afleveringsformatet i Netprøver.dk. 
• Medbringe høretelefoner, der passer til din computer. 
• Medbringe et eksternt hukommelsesmedie – fx usb-nøgle – til sikkerhedskopier af din 

opgavebesvarelse. 
Gem jævnligt BÅDE på computeren OG på det eksterne hukommelsesmedie (IKKE i skyen – det er ikke 
tilladt). Der gives ikke ekstra tid eller om-eksamen med den begrundelse at eleven har mistet data. 

• Medbringe strømforsyning. Har du printer med, skal du også medbringe en stikdåse med minimum to 
udtag. 

Brug af internet under eksamen 
o Du må ikke kommunikere eller kunne kommunikere med omverdenen. Dvs. du fx ikke må anvende 

mailprogrammer, sociale medier m.m. og heller ikke have online-forbindelse til fx OneNote, 
OneDrive og tilsvarende fildelingstjenester.  
I ”Stop synkronisering ved prøver og eksamen (maj 2022)” er der instruktioner til, hvordan du undgår 
at have synkroniserings-/online-forbindelse til disse programmer/tjenester. 

o Du skal så vidt muligt have alle undervisningsmaterialer / læremidler, egne noter og arbejder 
liggende lokalt på din computer og/eller eksterne hukommelsesmedier. Det betyder, at du fx 
under prøven ikke må hente dokumenter og filer ned fra nettet. Heller ikke fra fx Lectio. 
NB. Det er tilladt at medbringe mere end en computer/device. 

o Du har kun adgang til internetmateriale/-sider, der fremgår af studieplanen / 
undervisningsbeskrivelsen i Lectio og som ikke umiddelbart er muligt at have liggende lokalt på 
computer og/eller eksternt hukommelsesmedie. 
Det kan fx være videoer, podcast, film- og tv-klip. 

o Det er tilladt at tilgå din undervisningsbeskrivelse i Lectio i det fag, du er til prøve i.  
Det er ikke tilladt at tilgå/bruge Lectio til andet. Du må altså ikke hente eller dele filer i Lectio og 
ikke bruge beskedsystemet. 

o Er du i tvivl under prøven, så spørg en prøvevagt! 
 

Du må ikke tilgå online fildelingstjenester (OneDrive, Dropbox, GoogleDrev, iCloud, etc.), 
kommunikationsmedier (mailsystemer, sociale medier, etc.) og søgemaskiner (Google, Bing, etc.). 

 
Du må ikke søge efter artikler i artikeldatabaser som Infomedia eller videoer på YouTube eller lignende 
tjenester. 

Skolen forbeholder sig ret til ved stikprøver at kontrollere din færden på internettet under prøverne ved 
gennemgang af computerens søgehistorik. Slet derfor dine browserdata inden prøven, hvis der er 
internetsøgninger, du ikke ønsker skolen skal have kendskab til. 
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Ved digitalt stillede prøver er det muligt at få udskrevet opgaven. Hvis det skal være fra skolens printer, skal 
du medbringe en usb-nøgle. Ventetid må forventes, da det er eksamensvagterne, der skal printe for dig. 
Det er tilladt at medbringe egen printer. 

 
 

Links 
• Eksamensbekendtgørelsen 
• STX-læreplaner 
• Klagevejledning (på VGs hjemmeside) 
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