Fredag d. 5. februar kan du tilgå opgaven i netprøver.dk. Søg på Frederiksberg VUC og vælg
Frederiksberg VUC & STX. Log ind med UNI-login el. evt. NemID. Du kan se opgaveformuleringen
fra kl. 12.00, og du skal aflevere din færdige opgavebesvarelse i netprøver.dk fredag d. 12. februar
kl. 12.00. Du bedes benytte opgaveformuleringen som forside til din egen opgavebesvarelse.
Når du er helt færdig med din opgavebesvarelse og er klar til at aflevere, gemmer du din
opgavebesvarelse i pdf-format, logger på netprøver.dk, uploader og afleverer. Der dukker nogle
dialogbokse frem, som du svarer ”ja” til, hvis du er sikker på, du vil aflevere. Først når netprøver.dk
fortæller dig, at du har afleveret, er opgaveafleveringen lykkedes. Vær sikker på, at du uploader
og afleverer den rigtige fil – du kan ikke trække filen tilbage og/eller aflevere en anden, hvis du
først har afleveret i netprøver.dk!
I Netprøver.dk skal en elev ved den enkelte prøve aflevere ét dokument i pdf-format som
besvarelse. Eventuelle bilag skal, så vidt muligt, indarbejdes eller samles af eleven i dette
dokument.
Netprøver.dk lukker helt automatisk for aflevering, når afleveringsfristen udløber!
Undgå derfor at være i sidste øjeblik ved afleveringen! Hvis du afleverer for sent (og det er uret
i netprøver.dk, der gælder) er din mulighed for at aflevere forpasset!
SSO er en eksamen og SSO-opgaveugen er en eksamensperiode; i tilfælde af sygdom skal du
kontakte administrationskontoret (tlf. 3815 8500) og sygemelde dig. Du skal dernæst henvende
dig til din læge for at få en lægeerklæring, der hurtigst muligt skal afleveres til skolen. For at opnå
sygeeksamen i SSO kræves lægeerklæring. Sygeeksamen for SSO afholdes normalt i forbindelse
med påskeferien.
Efter opgaveafleveringen
Din opgavebesvarelse sendes af netprøver.dk først til virus- og plagiatkontrol og derefter til
censor og vejleder. Fra den dato, censor kan tilgå opgavebesvarelsen (normalt dagen efter
afleveringsfristens udløb), er der 6 uger til at bedømme opgaven (voteringsperioden). Karakteren
for opgaven kan først meddeles officielt, når voteringsperioden er overstået.
Karakteren indtastes i Ludusweb. Fra den dato, karakteren er meddelt, er der en klagefrist på 2
uger.

