
Afslutning sommer 2019



Dimission fredag d. 28. juni kl. 10.00 i idrætshallen

Kl. 8.15: Studenterne skal møde till fotografering!

Kl. 9.40: Opstilling til indmarch

Kl. 10.00: Indmarch

Forældre/pårørende opfordres til at komme i god tid, 

da der kan være udfordringer med parkering.



Kl. 12 (ca)  Et afskedsglas for alle i Det Boglige Hus

Kl. 13 (ca) Studenterne kører



Torsdag d. 27. juni

Aflevere bøger og sove ☺ - og være sammen med familien



Onsdag d. 26. juni

De sidste studenter springer ud.

Kl. 18: Studentermiddag med lærerne (underholdning og 

dans)

Husk at betale for middagen i kantinen (klassevis) kr. 100



Studenterdage 

mandag – tirsdag – onsdag 24- 25 - 26. juni

Hygge og fejring af studenter i kantinen, centralgarderoben 

og ude (eksamensområderne er lukket)

Huerne ligger i eksamenslokalerne – tjek dem!

Der skal være ro i alle eksamensområder!!



Offentliggørelse af eksamensbegivenheder

Fredag den 10. maj: 

Delvis offentliggørelse af eksamensplanen, HF + skriftligt 

og mundtligt før 24. maj.

Torsdag den 16 . Maj: (”Fredagscafé”) 

Sidste skoledag og hele eksamensplanen offentliggøres.

Mandag-tirsdag den 20. - 21. juni: 

Skriftlige eksamenskarakterer frigives



Eksamensorientering

Der er 1 ekstern censor ved mundtlig eksamen og 

2 eksterne censorer ved skriftlig eksamen

Evt. klager: Der er 14 dages klagefrist. 

(spørg i adm./ledelsen har vagt formelle forhold/karakterer)

Eksamensregler på UVM’s hjemmeside
https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen

Orientering om eksamen på Office 365
https://o365itcfyn.sharepoint.com/sites/svgy/Administration/Studieadministratio

n/Eksamen/Sider/default.aspx

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen
https://o365itcfyn.sharepoint.com/sites/svgy/Administration/Studieadministration/Eksamen/Sider/default.aspx


Eksamensorientering

▪ Mød i god tid og vær klar 15 min før - både ved skriftlig 

og mundtlig eksamen

▪ Computere er jeres ansvar – husk at gemme undervejs

▪ Kun relevante hjælpemidler og ingen kommunikation!

▪ Sygdom skal meddeles og lægeerklæring skal følge

▪ Ved skriftlig eksamen -> sygeeksamen til august

▪ Ved mundtlig eksamen -> sygeeksamen juni el. august



Anvendelse af hjælpemidler

Prøve uden hjælpemidler = prøve uden hjælpemidler!

Andre:

▪ Alle dine materialer må medbringes

▪ Materialer på nettet må KUN tilgås, hvis der foreligger en 

skriftlig aftale om dette med læreren.

Digitale prøver:

▪ Man må frit gå på nettet, men ALDRIG kommunikere! 

▪ Du har selv ansvar for at medbringe de tilladte 

hjælpemidler

HUSK: AFLEVER MOBILTELEFONEN



Computer

✓ Du har selv ansvar for at din computer fungerer

✓ Du har selv ansvar for at gemme dit produkt ansvarligt 

(gem flere steder)

✓ Du har selv ansvar for at aflevere det korrekte produkt

✓ Besvarelser afleveres på Netprøver.dk – læs om 

Netprøver på https://uvm.dk/gymnasiale-

uddannelser/proever-og-eksamen/netproever

✓ Hvis du vil bruge computer ved mundtligt eksamen er det 

på eget ansvar. Evt. bøvl med teknikken går fra din egen 

eksaminationstid

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/netproever


Snyd

▪ Mobiltelefonen skal altid afleveres til skriftlige prøver

▪ Til mundtlige prøver: må hverken medbringes i 

forberedelseslokale eller i eksamenslokale. 

▪ Man må aldrig kommunikere med andre 

▪ Hvis man modtager eller yder andre uretmæssig hjælp 

under en prøve, bliver såvel modtager som hjælper 

bortvist fra prøven



Fejl og mangler ved prøver

Mundtlig eksamen:

▪ Bliv siddende i forberedelseslokalet og forbered dig så godt du kan

▪ Gør lærer og censor opmærksom på, hvad du mener er en fejl, når 

du bliver hentet ud

▪ Hvis der ER en fejl skal rektor eller dennes stedfortræder kontaktes 

og vurdere:

Om der kan rettes op på fejlen umiddelbart

Om der skal tilbydes ombedømmelse eller omprøve

Om allerede afholdte prøver skal annulleres



Legater

Ansøgningsfrist 1 . juni 
(indstil)



Go’ fornøjelse og 
held og lykke ☺


