
 

Eksamensregler – Ingrid Jespersens Gymnasieskole 
Læs dette regelsæt grundigt inden eksamen – så bliver du ikke overrasket på selve 
eksamensdagen. 

Eksamensplanen offentliggøres i to omgange på datoer fastsat af undervisnings-ministeriet. 
Eksamensperioden samt sidste mulige eksamensdag fremgår af Lectios månedskalender. 
 
Enkelte fag har særlige krav om aflevering af produkter i forhold til eksamen. Det kan f.eks. 
være af projekter, synopser, portfolio mv. Det er en betingelse for adgang til eksamen, at 
kravene er opfyldt. 

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er 
blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelses-materialet 
eller lignende. 

Antal eksaminer/prøver 
Du skal aflægge 10 eksamener i alt (skriftlige og mundtlige). Ved ekstra A-niveau fag skal du 
aflægge en ekstra eksamen. I de 10 eksamener indgår Studieretningsprojektet som mundtlig 
eksamen og obligatorisk eksamen i skriftlig dansk. Grundforløbsprøverne i ap og nv tæller ikke 
med i de 10 eksamener. 
 
I 1.g bliver man normalt udtrukket til 0 eller 1 eksamen. 
Efter 2.g. skal man normalt have aflagt 3 eksamener. 
Man kan kun blive udtrukket til eksamen i fag, man afslutter. 

 
Eksamensafvikling 
Din eksamensplan modtager du ved offentliggørelsen via Lectio. Heraf fremgår tider for både 
mundtlige og skriftlige eksaminationer. Du skal løbende holde dig orienteret i 
eksamensplanen, da tider, dato og lokaler kan ændre sig. Skolen kontakter dig direkte, hvis 
der er ændringer 48 timer eller mindre inden din eksamen. 
 
Mødetiden er senest 30 min før eksamen. Dette gælder både skriftlige og mundtlige 
eksamener. Hvis du kommer for sent, har du ikke umiddelbart mulighed for at deltage i din 

eksamen. Ved forsinkelse skal du ringe til skolens kontor.  

 
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. 

Ved eksamenssnyd afgør skolen, om du bliver bortvist eller får tildelt karakteren -3. Hvis du 

bliver bortvist fra prøven, betyder det, at du som 3.g-elev ikke bliver student, og som 1.g 
eller 2.g elev ikke kan rykke op. Snyd ved eksamen i 3.g. medfører desuden udelukkelse fra 
årets dimission. 

Sygdom og sygeeksamen: Hvis du bliver syg på en eksamensdag, skal du ringe til kontoret om 
morgenen, og du skal fremskaffe en lægeerklæring. Hvis du ikke afleverer en gyldig 
lægeerklæring, betragtes du som udeblevet fra eksamen, og du har ikke ret til en 
sygeeksamen. Sygeeksamen 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 eget ansvar, at din computer og tilhørende software virker 

• 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 fremvise afleveringskvittering til 
vagten, før du får lov til at forlade lokalet. Opgaveformuleringen må ikke tages 

med ud. 

• Alt materiale, der kan downloades til computeren, skal være downloaded inden 
eksamen (f.eks. dokumenter eller gamle opgaver fra Lectio, Dropbox, Google 

drev etc.) 

• 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 eksamensplanlæggeren. 

• 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 
kontoret. Du har ikke krav på at blive eksamineret, hvis du kommer for sent. 

 
Særlige eksamensvilkår 
Elever med specifikke fysiske eller psykiske udfordringer kan søge om særlige eksamensvilkår 
(som f.eks. forlænget tid). Der ansøges på en blanket hos studie-vejlederen, og der kræves en 



faglig dokumentation for de særlige udfordringer. Da udfordringerne kan være meget 
forskelligartede, er det ikke nok med dokumentation for en specifik diagnose, 
dokumentationen skal konkretisere de særlige behov. Blanketten skal afleveres til 
eksamensplanlæggeren.  

 
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. Du kan læse mere om at klage på Undervisningsministeriets hjemmeside: 
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever 
 
 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever
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