
Eksamensregler – Ingrid Jespersens Gymnasieskole 
 
Læs dette regelsæt grundigt inden eksamen – så bliver du ikke overrasket på selve 
eksamensdagen. 
 
Din eksamensplan modtager du før eksamen via Lectio. Heraf fremgår tider for både 
mundtlige og skriftlige eksaminationer. Skolen kan med 1 dags varsel ændre på tiderne, så 
eleven af praktiske grunde møder til eksamen før eller senere end det tidspunkt, der står i 
planen. I sådanne tilfælde kontakter skolen dig personligt – men kun hvis der er tale om 
ændringer dagen før den planlagte eksamination. Det er derfor din pligt løbende at holde dig 
opdateret med evt. ændringer via Lectio. 
 
Mødetiden er senest 45 min. før alle skriftlige eksaminer og 30 min. før mundtlige. Hvis du 
alligevel kommer for sent skal du henvende dig på skolens kontor. Du vil så få mulighed for at 
tage eksamen ved førstkommende sygetermin (ved sommereksaminer er det i august). 
 
Mobiltelefoner er ikke tilladte til hverken mundtlige eller skriftlige eksamener. Telefoner 
indsamles forud for prøven. De opbevares på eget ansvar, så du skal måske overveje slet ikke 
at medbringe en. 
 
Hjælpemidler medbringer du selv. Det er altså dit eget ansvar, at du har de bøger, noter, 
rapporter, journaler, opgaver, kompendier, udleverede kopier og lommeregner, som du skal 
bruge. 
 
Snyd er: 

• Kommunikation med andre end eksamensvagter, herunder brug af internet. I enkelte 
fag kan internet være tilladt, det fremgår af de enkelte fags læreplaner. Spørg din 
lærer, hvis du er i tvivl. Bemærk, at det er al kommunikation, der er snyd – uanset om 
du søger eller giver hjælp. 

• Hvis du anvender andre end de tilladte hjælpemidler. Spørg din lærer, hvis du er i tvivl. 
• Tilslutning til andre Wi-Fi’s end ”IJG-aflevering”. Tjek derfor dette inden eksamens 

start. 
 
 
Eksamenssnyd medfører bortvisning fra den konkrete eksamen og eleven kan tidligst 
gennemføre eksamen i faget det følgende år. Snyd ved studentereksamen i 3.g medfører 
udelukkelse fra årets dimission. 
 
 
Sygdom og sygeeksamen: Hvis du bliver syg til eksamen, skal du ringe til kontoret hurtigst 
muligt og søge læge. Vi skal have en lægeerklæring senest samme dag. Hvis du ikke har meldt 
dig syg og afleveret en lægeerklæring, bliver dit fravær betragtet som udeblivelse. 
Har du meldt dig syg, skal du til sygeeksamen. Denne vil normalt ligge efter sommerferien. 
Hvis du trods sygdom er mødt til en prøve og påbegynder eksaminationen, har du ikke 
mulighed for sygeeksamen. 



Skriftlige prøver 
 

• Dørene lukkes 30 minutter før prøvens begyndelse – mød i god tid! 
• Det er dit ansvar at medbringe computer, samt at pakke ud og stille op inden prøvens 

begyndelse. 
• Du må under ingen omstændigheder kommunikere med andre end vagterne under 

eksamen – kommunikation med andre vil medføre bortvisning. 
• I sidder mange i lokalerne. Undgå støj og vis hensyn. Tænk på, at enkelte har forlænget 

tid, derfor skal du også være stille efter din egen prøves afslutning. 
• Afleverer du din besvarelse før tid, skal du straks forlade lokalet uden at medbringe 

dine ting. Opgaveformulering, noter, computer og mobiltelefon kan afhentes når 
prøven er slut. 

• I det sidste kvarter må lokalet ikke forlades. 
 
 
 

Mundtlige prøver 
 

• Hvis du er enig med en anden elev om at bytte tid, kan I gøre dette efter aftale med 
jeres lærer. 

• Nogle eksaminer har forberedelsestid på skolen, andre har 24 timers forberedelse, 
hvor du arbejder hjemme. Det er forskelligt fra fag til fag, så sørg for at få talt med din 
lærer. 

• Hvis du kommer for sent til mundtlig eksamen, skal du henvende dig direkte til rektor. 
Hvis censor giver tilladelse, kan du blive eksamineret som den sidste. Ellers er du 
udelukket fra denne eksamen og skolen kan først indstille dig til eksamen året efter. 

 
 

Klageadgang 
 
Hvis du ønsker at klage over forhold i forbindelse med eksamen, skal du hurtigst muligt 
henvende dig til rektor Otto Strange Møller, der afgør, om klagen afvises eller behandles 
videre. Dine rettigheder er beskrevet i det udleverede hæfte. De kan i øvrigt findes på 
undervisningsministeriets hjemmeside (uvm.dk -> Uddannelser til unge -> Gymnasiale 
uddannelser -> Prøver og eksamen -> Klager over prøver). 
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