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OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever 

Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 

1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 
2) der aflægges mindst én prøve i A-niveaufag, hvor der er mulighed for både skriftlig og mundtlig prøve 
3) den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige prøver og 3 mundtlige prøver i sit stx-forløb 
4) den enkelte elev skal aflægge 9 prøver (skriftlige og mundtlige samt SRP tilsammen). For hvert ekstra A-

niveaufag øges antallet af prøver med én, fx skal en elev med 1 ekstra A-niveaufag aflægge ialt 10 prøver. 

Det betyder fx, at ikke alle elever nødvendigvis skal til skriftlig eksamen i dansk - at elever, der ikke 
kommer til skriftlig eksamen i dansk, skal til mundtlig eksamen i dansk - og tilsvarende i andre A-
niveaufag med to prøver.  

Prøverne kan være i alle fag (undtagen idræt C). Hvis man har et A- eller B-niveaufag som valgfag, 
kan en eksamen på fagets B- eller C-niveau ikke tælles med i det krævede antal prøver.  
 
SKRIFTLIG EKSAMEN 2g 
 
De skriftlige eksaminer er fordelt på 9 dage fra og med den 23/5 til og med den 2/6. 
 
Mødetid ved de skriftlige eksaminer: 
Senest kl. 8.45. Kommer du for sent, kan du blive nægtet adgang til eksamen. 
 
Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler. 
HUSK: Mobiltelefoner er ikke tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. 
  
OFFENTLIGGØRELSE AF EKSAMENSPLAN   
Alle skriftlige og mundtlige eksaminer ligger i perioden fra og med den 23. maj til og med den  
22. juni 2016.  
 
Fredag d. 13. maj:  1. offentliggørelse af eksamensplanen (omfatter alle de skriftlige prøver og de 
mundtlige prøver, der afholdes før den 27/5). 
Fredag d. 20. maj: 2. offentliggørelse, der omfatter hele eksamensplanen. 
 
Efter offentligførelsen: din personlige eksamens- og prøveplan kan ses på din Lectio-forside med 
mødetidspunkter mv.  
 
Afsluttende fag i 2g, årgang 2014     Maj-juni 2016 
 

Fag Årskarakter Prøveform Klasse 

biologi B så + må mx valgfag 

engelsk B så + må sx + mx 2a, 2b, 2c 

fysik B så + må mx 2a, 2b, valgfag 

fysik C må mx 2n, 2s, 2t, 2u 

matematik B så + må sx + mx 2c, 2s, 2t, valgfag 

kemi C må mx, prøveform a 2b 

naturgeografi C må mx 2n, 2s, 2t, 2u 

religion må mx, prøveform b 2n, 2s, 2t 

samfundsfag B må mx, prøveform a 2n, 2u 

2. fremmedsprog B 
fransk/tysk 
fortsættersprog 

så + må mx 2a, 2b, 2c, 2n, 2s, 2t, 2u 
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så = skriftlig årskarakter må = mundtlig årskarakter 
sx = skriftlig eksamen      mx = mundtlig eksamen             (hvis faget udtrækkes) 
 
 

Årsprøver 2g 2016 

Skr. årsprøver i 2.g 1/6: Dansk A (alle 2.g elever) 
2/6: Engelsk A (s, t, n, u + de elever, der har valgt Eng A i 3.g) 
2/6: Fysik A (de elever, der har valgt FY A i 3.g) 
3/6: Spansk A (2.g SP/1-2 og 2.g SP/3)  
3/6: Tysk A (de elever, der har valgt TY A i 3.g) 
6/6: Matematik A (a, b + de elever, der har valgt MA A i 3.g) 
7/6: Samfundsfag A (s, t + de elever, der har valgt SA A i 3.g) 
7/6: Biologi A (c) 
7/6: Bioteknologi A (a) 
9/6: Musik A (n) 

Mdt. årsprøve i 2.g Årsprøve i almen studieforberedelse (AT) 

 
 

  
VÆRD AT VIDE 

Eksamen i de enkelte fag afholdes efter de retningslinjer, som er beskrevet i stx-bekendtgørelsen 
m.fl. og læreplanerne heri. Læreplanerne kan læses på undervisningsministeriets hjemmeside 

http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner 

Holdenes undervisningsbeskrivelser, som er grundlaget for de mundtlige prøver, kan ses på Lectio. 
Det enkelte hold har en studieplan, der viser årets arbejde. Herfra er der link til undervisnings-
beskrivelsen for holdet, som er en samlet oversigt over eksamensgrundlaget.  
Fra og med den 1. maj omfatter undervisningsbeskrivelserne hele årets arbejde. 
 
Studierapporten skal du medbringe på papir til den mundtlige årsprøve i almen studieforberedelse. 
Du skal kontrollere inden den 15. maj, at du har sørget for at udfylde rubrikken med dine 
specialemner i hvert af dine AT-forløb fra 1g til 2g. 
 
 
Sygdom Der er mødepligt til eksaminer og årsprøver og eneste lovlige grund til fravær er 

sygdom. Hvis man udebliver fra en eksamen eller en årsprøve af andre grunde, kan 
man normalt ikke oprykkes til næste klasse. 
 
Bliver du syg til en af de fastsatte skriftlige eller mundtlige prøver til eksamen skal 
du: 

 Ringe til kontoret inden prøvens begyndelse og give kontoret besked om, at 
du er syg 

 Skaffe en lægeerklæring samme dag hos din læge. Du betaler selv for 
lægeattesten. 

 Aflevere lægeerklæringen hurtigst muligt på kontoret – og senest to 
hverdage dage efter prøvedagen 
 

http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner
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 Har du påbegyndt en prøve, vil den fastsatte karakter gælde, og man kan 
ikke komme til sygeeksamen 

 Bliver du syg under eksamen, kan du få tilladelse til sygeeksamen, hvis 
prøven afbrydes, og du søger læge og får en lægeerklæring. 

  
 

Sygeeksamen Sygeeksamen i skriftlige prøver afholdes i august-september. 
Sygeeksamen i mundtlige prøver kan afholdes i maj-juni (samme eksamenstermin), 
men kun hvis det er praktisk muligt. Hvis ikke, afholdes sygeeksamen i august-
september. 
Sygeeksamensperioden er fra 8. august til 1. september 2016. 
 
 

Klagesager Ved klage over eksamen skal klagepunkterne præciseres og begrundes skriftligt. 
Klager skal indgives til rektor snarest muligt og inden 2 uger efter man har fået sin 
karakter. 
Rektor kan afvise en klage. Hvis klagen fremmes, indkalder rektor skriftlige 
udtalelser fra eksaminator og censor, som klageren derefter må kommentere. På 
dette grundlag træffer rektor en afgørelse.  
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IT-regler ved skriftlig eksamen og skriftlige årsprøver 2016 
 
Retten til at benytte IT ved en prøve bortfalder, hvis du på den enkelte prøvedag 
 
1) ikke kan få dit udstyr til at virke, eller  
2) ikke følger anvisninger fra it-vejleder og vagter. 
 
Kommer du for sent - og får du lov til at deltage i eksamen -, skal du kunne pakke dit udstyr ud uden 
at forstyrre de andre prøvedeltagere. Kan det ikke lade sig gøre, må du være indstillet på at besvare 
prøven med kuglepen og papir. 
 
Tilladt udstyr 
Brug af computer og iPad er tilladt ved alle skriftlige prøver bortset fra delprøverne uden 
hjælpemidler i matematik, engelsk, spansk og musik.    
 
Brug af eget IT-udstyr  
Hvis du medbringer egen computer, iPad og evt. printer, sker det på følgende betingelser: 

 Du er selv ansvarlig for at kende benyttede programmer. Du kan ikke påregne hjælp fra it-

vejlederen.  

 Du er selv ansvarlig for, at dit udstyr fungerer, og du kan ikke påregne at få hjælp, hvis der opstår 

problemer undervejs. Hvis udstyret bryder sammen, må du altså være indstillet på at fortsætte 

med kuglepen og papir. 

 Du er selv ansvarlig for, at du ikke har adgang til ulovlige programmer, og du er klar over, at du 

bliver bortvist fra eksamen, hvis du har adgang til ulovlige faciliteter.  

 Skolens forsikring dækker ikke dit udstyr, selv om det befinder sig på skolen. Hvis f.eks. dit udstyr 

beskadiges eller bliver stjålet, dækker kun din egen (ejerens) forsikring. 

Generelt 
Opstår der under prøven strømsvigt eller andre problemer med benyttelse af IT-udstyret, som ikke 
umiddelbart kan afhjælpes/udbedres, fortsættes prøven uden benyttelse af computer. Er der 
mistanke om snyd, så skal du give tilgang til din computer. Vi vil efter prøven tage et par stikprøver, 
og du skal i den forbindelse være klar til at give adgang til din computer. 
 
_________________________________________________________________________      
 
Ved eksamen/årsprøver kan der afleveres på følgende måder: 

 Digital besvarelse via link på din forside i Lectio. Du skal uploade en pdf-fil 

 Håndskrevet besvarelse som lægges i et omslag 

 En kombination af håndskrift og print, den samlede besvarelse lægges i et omslag 
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Herlev Gymnasium og HF Dato:  Side 1 af 3 

Navn:  Eksamensnr.:  Klasse/Hold:  

(HF-eksamen ell. tilsvarende) Fag:   

 
IT UNDER PRØVER  

 Der skal være sidehoved på alle dokumenter, du afleverer. Se eksempel i toppen af denne side. 

 Der er kun ét strømstik til hver elev under eksamen. Hvis du skal have strøm til flere enheder, fx 

en printer, så skal du medbringe en ekstra stikdåse.  

 Du skal gemme dit dokument i pdf-format.  

 Hvis du vil printe, skal du medbringe et tomt usb-stik til prøverne med påskrevet navn og klasse. 

Du skal teste, om det virker inden prøverne. 

 Hvis du afleverer digitalt: Din besvarelse skal være uploaded i Lectio inden prøven slutter. 

Hvis du vil printe enkelte sider og kombinere med håndskrevne sider – eller lave et prøveprint af 
din besvarelse til gennemlæsning: 

 Der skal kun ligge ét pdf-dokument på usb-stikket, hvis vagterne skal printe for dig. Du må gerne 

medbringe egen printer. 

 Dine sider skal være printet ud på papir, inden prøven slutter. Hvis du vil benytte skolens 

printere, skal du være klar til at printe 20 min. før prøvens afslutning. 

 
REGLER FOR BRUG AF INTERNET UNDER PRØVEN 
Det er tilladt at benytte computer og iPad under prøven, hvis der er slukket for det mobile netværk 
og bluetooth. Hvis du skal benytte internettet, så skal du benytte skolens netværk. 
 
Du må gerne benytte*:  

 Online lagerplads som Dropbox, Google Drive, Onedrive, Evernote, Lectio eller lignende, 

men kun til at tilgå egne notater og egne arbejder eller dokumenter uploadet af din lærer.  

 Gyldendals røde onlineordbøger (ordbog.gyldendal.dk) og Ordbogen.com 

 Meebook, ibøger eller lignende, men kun hvis din lærer har benyttet disse 

undervisningsmidler i undervisningen.  

Du må ikke benytte*: 

 Oversættelsesprogrammer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra et sprog til 

et andet (fx Google Translate). 

 Automatiske analyse-, harmoniserings-, arrangements-eller kompositionsfaciliteter. 

 Delingsfunktioner på Dropbox, Google Drive, Onedrive, Evernote, Lectio eller lignende. 

 Nogen form for kommunikation med andre. 

 Internetsøgninger. 

Hvis du er i tvivl, så skal du lade være – eller spørge først. Ved overtrædelse af ovenstående vil du 
blive bortvist fra eksamen. 
 
Når du bruger computer og/eller iPad og usb-stik, så kan du ikke tage computeren/iPad’en eller usb-
stikket med dig, hvis du afleverer før tid. Du kan først pakke den og dine papirer sammen, når 
prøvetiden er udløbet og alle, der er til den samme prøve (på landsplan), har afleveret. Du skal 
derfor vente ca. et kvarter udover prøvetidens udløb, før du kan pakke sammen og tage hjem. 
 
 
* Der er sær-regler for brug af internet i Spansk skriftligt på STX og Dansk skriftligt på HF i 2o, 2p, 2r 
 


