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Forord 
 
Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til en afklaring af de spørgsmål du kan have i forbindelse 
med eksamen. Den skal samtidig gøre dig bekendt med de regler, der gælder ved eksamen. 
Eksamenshåndbogen er baseret på undervisningsministeriets forskellige bekendtgørelser vedrørende 
eksamen, fag mv. på gymnasiale uddannelser. Du kan læse mere på uvm.dk eller links i dette 
dokument. 
 
Det er dit ansvar at læse eksamenshåndbogen grundigt igennem i god tid før eksamen og at 
medbringe den ved eksamen. 
 
Hvis du efter endt læsning stadig har spørgsmål, skal du henvende dig til din faglærer i det fag 
spørgsmålet vedrører eller til din studievejleder. 
 
Det kan få alvorlige konsekvenser at overtræde skolens eksamensreglement. Vær særlig opmærksom 
på reglerne vedrørende mobiltelefoner/smartphones/Smartwatches o. lign., brug af internettet og 
rygning. 
 
Bemærk: Niels Brock er af Undervisningsministeriet pålagt, at kontrollere brugen af online 
programmer i forbindelse med eksamen. Det betyder, at du udover Netprøver.dk også skal 
downloade programmet Examcookies, som er et krav for at deltage i eksamen. 
 
 
Ved alle eksaminer skal du huske at medbringe din computer, strømforsyning til computer, 
høretelefoner/headset og USB-stik. 
 
God læselyst, og held og lykke med eksamen. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Rektorer & uddannelseschefer på Niels Brock, maj 2018 
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Generelt om eksamen 
Undervisningsministeriet udtrækker de fag, som du skal op i. 
Bemærk, at det er den enkelte elev, der bliver trukket ud og ikke hele klassen. 
Det betyder, at alle elever i en klasse ikke nødvendigvis skal til eksamen i de samme fag. 
 
Som HHX elev, 2. og 3. år  
(gammel reform) skal du til 8 eksaminer + SRP, hvis du har 4 A-fag. For hvert 

ekstra A-niveau fag du har, skal du til en ekstra eksamen. Af de 8 
eksaminer er der minimum 3 skriftlige og minimum 3 mundtlige 
eksaminer.  

Som HHX elev, 1. år 
(ny reform) skal du til 9 eksaminer + SOP (mundtlig eksamen), hvis du har 4 

A-fag. For hvert ekstra A-niveau fag du har, skal du til en ekstra 
eksamen. Af de 9 eksaminer er der minimum 3 skriftlige og mini-
mum 3 mundtlige eksaminer. Bemærk at dette følger den nye 
gymnasiereform. 

Som 2-årig HHX, 1. og 2. år 
(gammel reform) skal du til 8 eksaminer + SRP, hvis du har 4 A-fag. For hvert 

ekstra A-niveau fag du har, skal du til en ekstra eksamen. Af de 8 
eksaminer er der minimum 3 skriftlige og minimum 3 mundtlige 
eksaminer. 

 
Som EUX elev skal du til 6 eksaminer + eksamensprojekt og SSO. 
 
Som GSK elev  skal du op i alle fag, som du følger. 
 
Netprøver.dk 
Netprøver.dk er ministeriets it-system til afvikling af skriftlige prøver i forbindelse med eksamen. 
 
Når du skal til eksamen i 2018 skal du tilgå opgavesættet i Netprøver.dk. Det er gældende for alle 
skriftlige eksaminer bortset fra matematik (delprøve 1), hvor du vil få delprøven udleveret på papir 
og du afleverer den på papir, inden du går i Netprøver.dk for at tilgå opgavesættet for delprøve 2, 
som også skal afleveres i Netprøver.dk. 
 
Inden eksamen – UNI-Login 
Forud for den skriftlige eksamen skal du besøge https://www.netproever.dk/. Du kan logge ind med 
UNI-Login eller Nem-ID. Når du er logget ind, skal du redigere din brugerprofil. Det vigtigste er, at 
du indtaster din e-mailadresse, så Netprøver.dk kan sende dig en kvittering, når du har afleveret din 
besvarelse til eksamen. Kvitteringen er dit bevis for at du har afleveret opgaven, hvis der skulle 
opstå tvivl. HUSK: Alle afleveringer skal ske som pdf-fil. 
  

https://www.netproever.dk/
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Inden eksamen – test af din computer 
Husk at teste din computer eller tablet inden eksamen. Det gør du ved at gå på Netprøver.dk, hvor du 
på forsiden vælger funktionen ”Test mit udstyr”. Her undersøger Netprøver.dk om den computer eller 
tablet, som du sidder med, og som du vil bruge til eksamen, lever op til de tekniske krav for 
Netprøver.dk. Det er meget vigtigt, at du laver denne test af dit udstyr i god tid inden eksamen. 
 
Ved alle eksaminer skal du huske at medbringe din computer, strømforsyning til computer, 
høretelefoner/headset og USB-stik. 
 
Du har fortsat lov til at løse hele/dele af dine opgaver på papir. Vær dog opmærksom på, at du stadig 
skal uploade det skrevne til Netprøver.dk og at du derfor skal sørge for at indscanne papirbesvarelsen 
inden du uploader til Netprøver.dk. BEMÆRK, at Niels Brock ikke stiller scanner til rådighed og at 
du derfor selv skal medbringe en scanner. OBS:  det er ikke muligt at bruge din mobiltelefon/ 
smartphone til scanning. 
 
Hvis du er i tvivl om noget 
Der er udarbejdet en brugervejledning, hvor du kan se, hvordan du bruger Netprøver.dk. Orienter dig i 
vejledningen og tag den med til eksamen. Vejledningen kan du finde på dette link:  
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/netproever/brugervejledninger, 
(du skal klikke på ”Elever”).

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/netproever/brugervejledninger
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Eksamensregler 
Det er meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i nedenstående regler. 
 
Generelle regler for både mundtlig og skriftlig eksamen 
• Du skal have dit studiekort med for at kunne gå til eksamen. (Hvis der ikke er billede på dit 

studiekort, skal du medbringe pas, kørekort eller opholdstilladelse som ID).  
• Din mobiltelefon/smartphones/Smartwatches o. lign. må ikke være i eksamens- eller 

forberedelseslokalet. Du må ikke have en mobiltelefon o. lign. liggende i din taske, jakke eller 
lignende. Hvis du har mobiltelefon o. lign. med, slukkes den og afleveres, når du registreres 
fremmødt, inden du går ind til den af Niels Brock henviste plads. (Din mobiltelefon o. lign. vil 
blive opbevaret i et aflåst rum, og du vil få den udleveret ved endt eksamen). 

• Det er strengt forbudt at kommunikere med andre under skriftlig eksamen og i forbe-
redelsestiden. Det betyder også, at du ikke må benytte chatrooms, sociale medier eller andet, 
der kan kommunikeres på eller i. 

• Du må ikke låne materialer af andre elever, når eksamen er begyndt. Al forsøg på kom-
munikation med andre vil blive betragtet som forsøg på snyd og medfører omgående 
bortvisning. 

• Har du noter i skyen eller andre online programmer, må disse kun tilgås i offline versioner 
eller download til din computer forinden eksamen. Chatfunktioner og anden form for 
kommunikation registreres af Examcookies.  

• Exam.Cookies overvåger din adfærd på internettet til både mundtlig og skriftlig eksamen. 
Forsøg på eller deltagelse i kommunikation med andre bliver betragtet som snyd og 
medfører omgående bortvisning fra eksamen. Du skal være opmærksom på at 
overvågningen behandles efter endt eksamen, og at du kan bortvises fra eksamen efter endt 
eksamen, hvis vi påviser, at du har brudt reglerne. 

• Log af Facebook på din computer, så du ikke får meddelelser under eksamen. Exam.Cookies 
registrerer det. 

• Du må kun benytte de tilladte hjælpemidler. Benyttes andre hjælpemidler betragtes det som 
snyd. Det er derfor din pligt at undersøge, hvilke hjælpemidler, der er tilladt, inden du møder op 
til eksamen. Det er også din pligt at huske at få det hele med hjemmefra. (Er du SPS-elev, skal du 
huske den udleverede rygsæk med hjælpemidlerne.) 

• Du må aldrig udgive andres arbejde for dit eget, det vil sige at hvis du bruger andres arbejde, 
skal du kildehenvise. Men du skal også huske at kildehenvise til dine egne tidligere opgaver, 
hvis du genbruger fra dem. 

• Du må først gøres bekendt med prøvetekster og spørgsmål ved prøvens begyndelse. Prø-
vetekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter 
prøvens afslutning. Derfor må du ikke tage prøvetekster eller andet med, hvis du forlader en 
skriftlig eksamen før tid, ligesom du ikke må tage papirer og andet med ud fra en mundtlig 
eksamen. 

• Du må gerne høre musik til skriftlig eksamen og i forberedelsen til mundtlig eksamen, men 
kun hvis det på forhånd er downloadet til din PC eller det er offline tjenester. Din musik må 
selvfølgelig ikke kunne forstyrre andre. 

• Det er ikke tilladt at forlade prøvelokalet, f.eks. for at stille sin P-skive eller ryge. 
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Regler specielt for skriftlig eksamen 
• Alle skriftlige eksaminer starter kl. 9.00. Du skal møde senest kl. 08.15. 
• Dørene lukkes til eksamenslokalet/-hallen kl. 08.45. 
• Hvis du har mobiltelefon/smartphone/smartwatch o. lign. med, slukkes den og afleveres, når du 

registreres fremmødt, inden du går ind til den af Niels Brock henviste plads. (Din mobiltelefon 
o. lign. vil blive opbevaret i et aflåst rum, og du vil få den udleveret ved endt eksamen). 

• Alle elever skal anvende det anviste lokale og den af Niels Brock anviste plads. 
• Du skal inden eksamen begynder, have åbnet Netprøver.dk og downloade Niels Brocks 

overvågningsprogram Examcookies. (Dette program skal downloades til ALLE eksaminer, da 
programmet automatisk afinstalleres efter endt eksamen. Vi ønsker nemlig kun at registrere og 
overvåge din adfærd i eksamenstiden). Du finder instruktion til download i Moodle. 

• Hvis du har brug for IT hjælp til opstart skal dette være inden eksamensstart. Det er altså dit 
ansvar at være mødt op i tide for at få den fornødne hjælp. 

• Under eksamen må du kun henvende dig til tilsynet og det gør du ved at række hånden op. 
• Du må kun forlade eksamenslokalet for at gå på toilettet og du skal have kontaktet tilsynet, 

inden du rejser dig. (Det er pålagt tilsynene at tjekke toiletterne før og efter du benytter 
toilettet). 

• Hvis du inddrager dele af tidligere bedømte opgaver eller viden fra disse (f.eks. faktuelle 
oplysninger, som ikke står i prøveteksten) i din besvarelse, skal du lave en tydelig 
kildehenvisning hertil, ellers betragtes det som snyd. 

• Samtlige sider skal være forsynet med navn, klasse, fødselsdag, fag og sidetal. Sæt disse 
informationer ind i sidehoved/-fod. 

• Det er ikke tilladt at forlade eksamenslokalet den sidste halve time før prøvens afslutning. 
• Det er dit ansvar at gemme opgaven som PDF-fil, så du kan uploade den i Netprøver.dk. 
• Du må først logge ud af Examcookies programmet og forlade din plads, når du har afleveret 

opgaven i Netprøver.dk og tilsynet har tjekket at din opgave er afleveret korrekt. Og husk at 
logge ud af Exam.Cookies, hvis du går før tid, da den automatiske afinstallering først sker, 
når den skriftlige eksamen slutter. 

• Specielt for matematik – delprøve 1, som udleveres og afleveres på papir i lokalet: 
Det er dit ansvar, at det, der afleveres i omslaget til den tilsynsførende, er det, der skal 
bedømmes. Husk at underskrive besvarelsen på sidste side og udfylde omslagets forside. 

 
Regler specielt for mundtlig eksamen 
• Du skal møde minimum 30 minutter før forberedelsestiden starter. 
• Du skal sikre dig, at du har forstået eksamensopgaven, inden du går til forberedelse. 
• Hvis du har medbragt mobiltelefon/smartphone/smartwatch o. lign., skal du slukke den og 

aflevere den til tilsynet i forberedelseslokalet. I eksaminationslokalet lægges den slukkede 
mobiltelefon o. lign. synligt i lokalet. 

• Du skal downloade Niels Brocks overvågningsprogram Examcookies. (Dette program skal 
downloades til ALLE eksaminerne, da programmet automatisk afinstalleres efter endt eksamen. 
Vi ønsker nemlig kun at registrere og overvåge din adfærd i eksamenstiden). Gør det inden du 
går ind i forberedelseslokalet, så du ikke spilder tiden. Du finder instruktion til download i 
Moodle. 

• Tilsynet er instrueret i at sidde i forberedelseslokalet, så vedkommende kan overvåge din 
computerskærm, når du forbereder dig. 

• Du skal huske at logge ud af programmet Examcookies inden du forlader forberedelseslokalet.  



8  

 
 
Konsekvenser af at overtræde regler for skriftlig og mundtlig eksamen 
• Overtrædelse af reglerne for mundtlig og skriftlig eksamen, som er beskrevet i denne eksamens-

håndbog og Undervisningsministeriets bekendtgørelser relateret til uddannelsen og eksamen, betragtes 
som snyd1.  

• Al snyd vil medføre bortvisning fra eksamen og du kan hermed ikke afslutte din eksamen 
planmæssigt, da du skal til en ny eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. 

• Skolen skal indberette snyd og bortvisninger til undervisningsministeriet. 
 

Bedømmelse 
Alle skriftlige eksaminer bliver bedømt af 2 eksterne censorer, det vil sige at din faglærer ikke 
bedømmer din besvarelse. 
 
Til mundtlige eksaminer deltager en ekstern censor i eksaminationen og bedømmelsen sammen 
med din faglærer. 
 

Klager 
Hvis du vil klage over en eksamen, skal du skrive til rektor/uddannelseschef senest 2 uger efter, at 
bedømmelsen af den pågældende eksamen er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og 
begrundet (på baggrund af den stillede opgave og egen besvarelse) og den skal indgives individuelt. 
Du kan klage over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen. 
 
Link til bekendtgørelse (klageprocedure) 
Du kan læse mere om detaljerne i klageproceduren i ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de 
almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser”, kapitel 10 -  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722 

                                                            
1 Se i øvrigt BEK nr. 1276 - Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser – Afsnit: Snyd og anden 
overtrædelse af eksamensreglerne (§ 5-7). Link til bekendtgørelsen finder du på side 3, under indholdsfortegnelsen. 

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722
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Hvad gør du hvis … 
 
… du bliver forsinket til eksamen 
Ved en eventuel forsinkelse skal du omgående ringe til skolen 
 
Gymnasie/uddannelse: Telefon 
Handelsgymnasiet, JTP6 

2321 4577 Innovationsgymnasiet, INNO 
2-årig HHX 
Det internationale Gymnasium, DIG 2321 4670 
EUX, Kultorvet 2321 4573 
GSK, Nr. Voldgade 3341 9100 

 
Ved skriftlige prøver henvender du dig til tilsynet, når du møder. Skolens ledelse og tilsynet 
afgør, om du kan deltage i den pågældende eksamen. Du får ikke forlænget din eksaminationstid 
med den tid, du kommer for sent. 
 
Ved mundtlige prøver kan du principielt risikere, at du først kan komme til eksamen ved næste syge- og 
reeksamen, men vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at du kan komme til eksamen hurtigst muligt, idet 
den ansvarlige leder på dagen afgør, om du kan komme til eksamen senere samme dag eller om 
du skal op en anden dag. 
 
Du har ikke krav på at aflægge eksamen, hvis du kommer for sent. 
 
… du bliver syg 
Forhindrer sygdom dig i at møde op til en eksamen, skal du inden kl. 8.00 på dagen for 
eksamen underrette skolen 
 
Gymnasie/uddannelse: Telefon 
Handelsgymnasiet, JTP 

2321 4577 Innovationsgymnasiet, JTP10 
2-årig HHX 
Det internationale Gymnasium, DIG 2321 4670 
EUX, Kultorvet 2321 4573 
GSK, Nr. Voldgade 3341 9100 

 
Du skal straks indsende en tro- og love erklæring, som du finder på Moodle (i eksamens-
mappen). HUSK at få den underskrevet af dine forældre, hvis du er under 18 år. Andre særlige 
omstændigheder kan efter skolens vurdering sidestilles med sygdom. Du bliver indkaldt til 
sygeeksamen i august/september. 
For GSK-og enkeltfagskursister, kommer du op til syge-og reeksamen, ved den først kommende 
eksamen. 
 
Når du ringer til skolen skal du huske at oplyse: Fuld navn, fødselsdag, afdeling (JTP6, INNO, 
DIG, 2-ÅRIG, EUX, GSK) og klasse. Det er især vigtigt, hvis nummeret er optaget og du skal 
lægge besked. 
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Bilag 
Bilag 1: Links til uddannelsesbekendtgørelser 
 

EUX: 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197009 
 
Detail - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179041 
 
Event - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179054 
 
Handel - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188651 
 
Kontor - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188650 
 
Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192232 
 
Bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168395 
 
 

GSK: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132823  
 
 

HHX – 2. og 3. år og 2-årig HHX – 1. og 2. år (gammel reform): 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152537 

HHX – 1. år (ny reform): 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191190 
 
 
  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197009
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179041
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179054
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188651
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188650
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192232
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168395
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132823
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152537
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191190


11  

Bilag 2: HHX og GSK oversigt over hjælpemidler, forberedelsestid og eksaminationstid i 
fagene til mundtlig og skriftlig eksamen 
Nedenfor kan du se hvilke hjælpemidler, du må bruge til mundtlig og skriftlig eksamen og hvor lang 
tid du har til henholdsvis forberedelse og eksamination. 
Dine faglærere fortæller mere præcist om, hvordan eksamen i øvrigt foregår i de forskellige fag. 
 
Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i 

forberedelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksamina-
tionstid inkl. 
votering 

Afsætning A Skriftlig Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen og egne noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet 
er ikke tilladt. Dog må evt. links, som 
fremgår af opgavesættet, gerne tilgås. 

 5 timer 

Afsætning A Mundtlig Prøveform A 
Se afsætning A, skriftligt 
Prøveform B 
Se afsætning A, skriftligt 
 
 

60 min. 
 
30 min. 

30 min. 
 
30 min. 

Afsætning B Mundtlig Prøveform A 
Se afsætning A, skriftligt 
Prøveform B 
Se afsætning A, skriftligt 
 

60 min. 
 
30 min 

30 min. 
 
30 min. 

Dansk A Skriftlig Alle hjælpemidler er tilladt. 
 
 

 6 timer 

Dansk A Mundtlig Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen og Litteraturportalen 
( litteratur.gyldendal.dk) og egne noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet 
er ikke tilladt. 

60 min. 30 min. 

Engelsk A Skriftlig Alle hjælpemidler er tilladt.  5 timer 

Engelsk A Mundtlig Prøveform A 
Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen, Gyldendals ordbøger (online) 
og egne noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet 
er ikke tilladt. Dog må evt. links, som 
fremgår af opgavesættet, gerne tilgås. 
 

60 min. 30 min. 

Erhvervscase Mundtlig  
*)Gruppeeksamen på JTP 

48 timer 24 min.* 
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Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i 
forberedelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksamina-
tionstid inkl. 
votering 

Erhvervsret C Mundtlig Prøveform A  
Prøveform B  
Alle hjælpemidler er tilladt. 
 
 

30 min. 
30 min. 

30 min. 
30 min. 

Erhvervsøkonomi 
C 

Mundtlig Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen og egne noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet 
er ikke tilladt. 

60 min. 30 min. 

Filosofi C Mundtlig Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen og egne noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet er 
ikke tilladt. 

48 min. 24 min. 

Finansiering C Mundtlig Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen og egne noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet 
er ikke tilladt. 

30 min. 30 min. 

Fransk A Skriftlig Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen, Gyldendals ordbøger, le 
conjugueur, og egne noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af 
nettet er ikke tilladt. 

 5 timer 

Fransk A Mundtlig Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen, Gyldendals ordbøger, le 
conjugueur, og egne noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af 
nettet er ikke tilladt. 

Del 1: 24 timer  
 
Del 2: 30 min. 

30 min. 

Fransk B Mundtlig Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen, Gyldendals ordbøger, le 
conjugueur, og egne noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet er 
ikke tilladt. 

Del 1: 24 timer  
 
Del 2: 30 min. 

30 min. 

Informatik C 
(ny reform) 

Mundtlig Alle hjælpemidler er tilladt. 24 timer  24 min. 
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Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i 
forberedelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksamina-
tionstid inkl. 
votering 

Innovation B Mundtlig Prøveform A 
Alle hjælpemidler er tilladt. 
 
Prøveform B 
Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen og egne noter. 
Informationssøgning og anden brug af nettet 
er ikke tilladt. 
 
 

24 timer 
 
 
30 min. 

30 min. 
 
 
30 min. 

Innovation C 
 

Mundtlig  Ingen 24 min. 

International 
økonomi A 

Skriftlig Prøveform A 
Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen og egne noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet 
er ikke tilladt. 

 5 timer 

International 
økonomi A  
med netadgang  

Skriftlig Alle hjælpemidler er tilladt. 
 
 

 5 timer 

International 
økonomi A 

Mundtlig Prøveform A (IBB) 
Alle hjælpemidler er tilladt. 
 
Prøveform B 
Alle hjælpemidler er tilladt. 
 

60 min. 
 
 
24 timer 

30 min. 
 
 
30 min. 

International 
økonomi B 

Mundtlig Prøveform A 
Prøveform B 
Alle hjælpemidler er tilladt 

48 min. 
24 timer 

24. min. 
24 min. 
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Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i 
forberedelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksamina-
tionstid inkl. 
votering 

Kinesisk A Skriftlig Delprøve 1:  
Ingen hjælpemidler, Opgaven skrives i hånden 
og afleveres på papir.  
 
Delprøve 2:   
Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen og egne noter. 
Ordbogsfunktionen på følgende hjemmesider er 
tilladte:  
http://linedictionary.naver.com/#/cnen/home 
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionar
y.php 
https://www.purpleculture.net/chinese-english-
dictionary/  
 
Endvidere må app-ordbogen Pleco anvendes, 
telefonen skal under hele eksamen være på 
flytilstand. 
 

 
Del 1 
 
 
 
Del 2 

5 timer 
(1 time) 
 
 
 
(4 timer) 
 

Kinesisk A Mundtlig Se Kinesisk A, skriftlig/Delprøve 2 
 

60 min. 30 min. 

Kulturforståelse C Mundtlig Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen og egne noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet 
er ikke tilladt. 

40 min. 20 min. 

Markeds-
kommunikation C 

Mundtlig Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen og egne noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet 
er ikke tilladt. Dog må evt. links, som 
fremgår af opgavesættet, gerne tilgås. 

60 min. 30 min. 

http://linedictionary.naver.com/#/cnen/home
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php
https://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php
https://www.purpleculture.net/chinese-english-dictionary/
https://www.purpleculture.net/chinese-english-dictionary/
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Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i 
forberedelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksamina-
tionstid inkl. 
votering 

Matematik A Skriftlig 
 
 
 

Delprøve 1:  
Ingen hjælpemidler, heller ikke lommeregner. 
Kun papir og tegne- redskaber. Opgaven 
afleveres på papir.  
 
Delprøve 2:  
Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen og egne noter. 
Følgende hjemmesider er tilladte:  
http://www.systime.dk 
http://www.mathhx.dk 
http://www.frividen.dk 
http://www.webmatematik.dk 
http://www.khanacademy.org 
https://fronter.com/brock 
http://www.geogebra.org/ 
https://www.wolframalpha.com 
www.matematikfessor.dk 
www.zweigmedia.com 
www.arachnoid.com 
www.mathway.com 
http://ggbkursus.dk/  
https://financial-alculators.com 
http://mathhx.dk/bog1/introducerende- 
matematik/ 

 5 timer 
(1 time) 
 
 
 
(4 timer) 

Matematik A Mundtlig Se Matematik A, skriftlig/Delprøve 2 30 min. 30 min. 

Matematik B Skriftlig Se Matematik A, skriftlig 
Delprøve 1 
Delprøve 2 

 4 timer 
(1 time) 
(3 timer) 

Matematik B Mundtlig Se Matematik A, skriftlig/Delprøve 2 30 min. 30 min. 

Matematik C Mundtlig Se Matematik A, skriftlig/Delprøve 2 48 min. 24 min. 

Psykologi B Mundtlig Alle hjælpemidler er tilladte 
 

24 timer 30 min. 

Psykologi C Mundtlig Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen og egne noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet 
er ikke tilladt. 

48 min. 24 min. 

Retorik C Mundtlig Alle hjælpemidler er tilladte 
 

60 min. 30 min. 

http://www.systime.dk/
http://www.mathhx.dk/
http://www.frividen.dk/
http://www.webmatematik.dk/
http://www.khanacademy.org/
https://fronter.com/brock
http://www.geogebra.org/
https://www.wolframalpha.com/
http://www.matematikfessor.dk/
http://www.zweigmedia.com/
http://www.arachnoid.com/
http://www.mathway.com/
http://ggbkursus.dk/
https://financial-alculators.com/
http://mathhx.dk/bog1/introducerende-matematik/
http://mathhx.dk/bog1/introducerende-matematik/
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Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i 
forberedelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksamina-
tionstid inkl. 
votering 

Samfundsfag A Skriftlig Adgang til Moodle, Systime, Fronter, og 
egne noter. 
Informationssøgning og anden brug af nettet er 
ikke tilladt. 
 
*) Ved prøvens start udleveres alene opgaveformule-
ringer. Hvis skolens leder har bestemt, at eksaminan-
dernes forberedende arbejde på grundlag af opgave-
formuleringerne kan foregå i grupper, vælger eksa-
minanderne, om de vil forberede sig i gruppe eller 
individuelt. Efter én time udleveres bilagsmateriale. De 
sidste fem timer, udarbejdes besvarelsen individuelt. 

 6 timer i alt*) 
 

Samfundsfag A Mundtlig Alle hjælpemidler er tilladt 24 timer ( indi-
viduelt eller i 
grupper) 

30 min. 

Samfundsfag B Mundtlig Adgang til Moodle, Fronter, Systime og 
egne noter. 
Informationssøgning og anden brug af nettet 
er ikke tilladt. 

3 timer  
(i grupper på max. 
4 pers.) 

30 min. 

Samfundsfag C 
 

Mundtlig Se samfundsfag B 48 min. 24 min. 

Samfundsfag C 
(ny reform) 

Mundtlig Se samfundsfag B 48 min. 24 min. 

Samtidshistorie B Mundtlig Prøveform A (IBB): 
Adgang til Moodle, Fronter, 
Systime/Lix/gymportalen og egne noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet er 
ikke tilladt  
 
Prøveform B: 
Alle hjælpemidler er tilladte 
 

48 min. 
 
 
 
 
 
 
24 timer 

24 min. 
 
 
 
 
 
 
24 min. 

Spansk A  
-med netadgang 

Skriftlig Delprøve 1:  
Ingen hjælpemidler tilladt. Opgaven afle-
veres på papir. 
  
Delprøve 2 
Må påbegyndes, når delprøve 1 er afleveret. 
Alle hjælpemidler er tilladte.  

Delprøve 1 
 
 
 
Delprøve 2 

1 Time 
 
 
 
3 Timer 

Spansk A Mundtlig Alle hjælpemidler er tilladte. 
 

24 timer 24 min. 
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Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i 
forberedelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksamina-
tionstid inkl. 
votering 

Tysk A Skriftlig Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen og egne noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet er 
ikke tilladt  
 

 5 timer 

Tysk A Mundtlig Alle hjælpemidler er tilladte. 
 
Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen, elektroniske ordbøger og egne 
noter. 
Informationssøgning og anden brug af nettet er 
ikke tilladt. 
 

Del 1: 24 timer  
 
Del 2: 30 min 

30 min. 

Tysk B Mundtlig Se Tysk A, mundtlig 
 

Del 1: 24 timer  
 
Del 2: 30 min. 

30 min. 

Virksomheds- 
økonomi A 

Skriftlig Adgang til Moodle, Fronter, Systime/Lix/ 
gymportalen, Gyldendals ordbøger (online) 
og egne noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af 
nettet er ikke tilladt. 

 4 timer 

Virksomheds- 
økonomi A 

Mundtlig Prøveform A 
Prøveform B (2 dele – projektforløb) 
Se virksomhedsøkonomi A, skriftligt 

30 min. 
30 min. 

30 min. 
30 min. 

Virksomheds- 
økonomi B 

Skriftlig Se virksomhedsøkonomi A, skriftligt  4 timer 

Virksomheds- 
økonomi B 

Mundtlig Prøveform A 
Prøveform B (2 dele – projektforløb) 
Se virksomhedsøkonomi A, skriftligt 

30 min. 
30 min. 

30 min. 
30 min. 
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Bilag 3: EUX UNG oversigt over hjælpemidler, forberedelsestid og 
eksaminationstid i fagene til mundtlig og skriftlig eksamen 
Nedenfor kan du se hvilke hjælpemidler, du må bruge til mundtlig og skriftlig eksamen og hvor lang 
tid du har til henholdsvis forberedelse og eksamination. 
Dine faglærere fortæller mere præcist om, hvordan eksamen i øvrigt foregår i de forskellige fag. 
 
Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i for-

beredelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksaminations-
tid inkl. votering 

Afsætning A Skriftlig Adgang til Moodle, Systime og egne 
læremidler/arbejder/noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af 
nettet er ikke tilladt. 
 
Skriftlig prøve på grundlag af en centralt stillet 
opgave. Opgaven indeholder en 
rammebeskrivelse af en virksomhed og et 
bilagsmateriale. 
 

 5 timer 

Afsætning A Mundtlig Adgang til Moodle, Systime og 
læremidler/arbejder/noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af 
nettet er ikke tilladt. 
 
Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt, autentisk 
tekstmateriale med ca. fire spørgsmål i tilknytning 
hertil. Prøvematerialet sendes til censor forud for 
prøvens afholdelse.  
Eksaminationen former sig som en samtale mellem 
eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i 
eksaminandens besvarelse af de stillede spørgsmål. 
Et prøvemateriale må højst anvendes ved tre 
eksaminationer på samme hold.  
 

60 min. 30 min. 

Afsætning B Mundtlig Se afsætning A, mundtlig prøve 60 min. 
 

30 min. 
 

Dansk A Skriftlig Alle hjælpemidler er tilladt. 
 
Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at 
eksaminanden kan: 
– demonstrere korrekt og hensigtsmæssig skriftlig 
fremstilling 
– demonstrere genrebevidst formidling 
– anvende danskfaglig viden og fagets 
grundlæggende metoder relevant. 

 6 timer 
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Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i for-
beredelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksaminations-
tid inkl. votering 

Dansk A Mundtlig Adgang til Moodle, Fronter, Systime, 
Litteraturportalen (litteratur.gyldendal.dk) og 
læremidler/arbejder/noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af 
nettet er ikke tilladt. 
 
Eksamination i ukendt tekstmateriale, der skal gøres 
til genstand for analyse, fortolkning og 
perspektivering. 
Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på, at 
eksaminanden kan: 
– demonstrere hensigtsmæssig og nuanceret 
mundtlig fremstilling 
– redegøre selvstændigt for det trukne tekstmateriale 
– anvende danskfaglig viden og fagets 
grundlæggende metoder relevant. 

60 min. 30 min. 

Eksamensprojekt 
-mindst ét B-fag 

Mundtlig  Mundtlig prøve på baggrund af synopsen.  
 
Eksaminanden medbringer synopsen og eventuelt 
supplerende noter til prøven.  
Prøven består af eksaminandens præsentation af og 
fremlæggelse af synopsen suppleret med uddybende 
spørgsmål fra eksaminator. 
Bedømmelsen af eksamensprojektet sker på 
grundlag af en helhedsvurdering af den mundtlige 
præstation i forhold til de faglige mål i de fag, der 
indgår i projektet. 
Ved bedømmelsen lægges herudover vægt på: 
– behandling af emnet ud fra problemformuleringen 
– strukturering og formidling af det faglige stof 
– inddragelse af relevant baggrundsstof. 
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. 

 5 dage 
(skriveperiode) 

30 min. 
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Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i for-
beredelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksaminations-
tid inkl. votering 

Engelsk B Skriftlig Adgang til Moodle, Systime, Min Læring, 
Gyldendals Ordbøger og læremidler/arbej-
der/noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet 
er ikke tilladt. 
 
Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på: 
– tekstforståelse, overblik og evne til udvælgelse af 
relevante informationer 
– forståelse af kommunikationssituationen og evne 
til at tilpasse tekst til modtager 
– evne til at strukturere, udfolde emnet og foretage 
relevante perspektiveringer 
– sikkerhed i beherskelsen af det engelske sprog, 
herunder sprogrigtighed, sprogbrug og ordforråd 
– evne til at præsentere synspunkter og argumentere 
sammenhængende 
– evne til at anvende relevante hjælpemidler, 
herunder it. 
 

 4 timer 

Engelsk B Mundtlig Alle hjælpemidler er tilladt. 
 
Prøveform b)  
Seks case opgaver der tager udgangspunkt i en på 
forhånd kendt case virksomhed.  
 
Case arbejdsdag er på otte timer, hvor der 
udarbejdes løsninger, præsentationsmaterialer og 
produkter til brug ved eksaminationen.  
 
Præsentationsmaterialet afleveres sidst på case 
arbejdsdagen. 
 
30 minutters eksaminationstid. 
Ingen forberedelsestid på eksaminationsdagen. 
 
Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på: 
– forståelse af emne og tekst 
– evne til at udfolde emnet, foretage relevante 
perspektiveringer og præsentere et stof 
sammenhængende under anvendelse af it 
– evne til at indgå i en samtale på engelsk, 
præsentere synspunkter og argumentere 
sammenhængende 
– evne til at forklare og anvende relevante begreber 
og metoder i forhold til tekst(er) og emne og 
foretage relevante sproglige og stilistiske 
iagttagelser 

8 timer  30 min. 



21  

Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i for-
beredelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksaminations-
tid inkl. votering 

– sikkerhed i beherskelsen af det engelske sprog, 
herunder sprogrigtighed, udtale, sprogbrug og 
ordforråd. 

Erhvervsret C Mundtlig Alle hjælpemidler er tilladt – dog ikke 
kommunikation med omverden, og søgning på 
nettet er begrænset til primært at omfatte 
juridisk relevante hjemmesider og 
søgefunktioner. 
 
Prøven består af: 
 Præsentation af selvvalgt emne fra undervisningen 
+ spørgsmål fra eksaminator. 
 Eksamination i ukendt tekstmateriale. 
  

30 min. 30 min. 

IT B Mundtlig  Adgang til Moodle, Systime og 
læremidler/arbejder/noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet 
er ikke tilladt. 
 
Eksaminationen består af to dele: 
1. En besvarelse af eksamensopgaven og samtale 

om, hvorledes den kan relateres til og 
perspektivere eksaminandens eksamensportfolio. 
Eksaminanden vælger selv, hvilke dele af 
eksamensportfolioen der skal inddrages. 

2. En redegørelse for og samtale om 
eksamensopgavens teoretiske aspekter. 

 
Kun eksaminandens præstation under den mundtlige 
eksamination indgår som grundlag for 
bedømmelsen. Bedømmelsen udtrykker, i hvilken 
grad eksaminandens præstation lever op til de 
faglige mål for faget. 
a)  

60 min. 30 min. 
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Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i for-
beredelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksaminations-
tid inkl. votering 

Samfundsfag B Mundtlig Mundtlig prøve på baggrund af et 
prøvemateriale med et kendt tema og ukendt 
bilagsmateriale. 
 
Udarbejdelse af synopsis: 
Problemformulering, hvor der opstilles, undersøges 
og diskuteres samfundsfaglige problemstillinger 
med baggrund i det udleverede bilagsmateriale, 
relevant kernestof og materiale fundet i 
forberedelsestiden. 
Der er mulighed for at forberede og aflevere 
synopsis individuelt eller i grupper. 
 
Mundtlig eksamination 
Individuel eksamination á 30 minutter, heraf 10 
minutter til præsentation af synopsis. Resten af tiden 
er sat af til uddybende spørgsmål. 

24 timer  
 

30 min. 
Individuelt  

SSO (større 
skriftlig opgave) 
-mindst ét B-fag 
 

Skriftlig Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en faglig 
helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de 
fag, der indgår i opgaven. 
Ved bedømmelsen lægges der herudover vægt på: 
– om den stillede opgave er besvaret ud fra de 
formulerede krav. 
– om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige 
ramme for opgaven og besvarelsens omfang og 
kvalitet. 
– om der er benyttet relevant baggrundsstof for 
besvarelsen. 
– om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde og 
er behandlet tilstrækkeligt dybtgående. 
– om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt 
omfang. 
– om der er præcise henvisninger og fyldestgørende 
dokumentation. 
– om alle kilder er oplyst, og noter og litteraturliste 
er korrekte og fyldestgørende. 
– om fremstillingen er overskueligt disponeret, og at 
der er sammenhæng i besvarelsen. 
– om den sproglige udformning er klar, præcis og 
ensartet igennem hele opgavebesvarelsen. 
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. 

7 dage 
(skriveperiode) 
 

 

Virksomheds- 
økonomi B 

Mundtlig  Mundtlig eksamen på baggrund af en i 
undervisningen udarbejdet projektrapport.  
 
Den mundtlige del af prøven består af 
eksaminandens præsentation og fremlæggelse af 
projektet suppleret med uddybende spørgsmål fra 
eksaminator. 

Ingen  30 min. 
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Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i for-
beredelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksaminations-
tid inkl. votering 

Der lægges vægt på følgende: 
Projektrapport: 
– dokumentations- og kommunikationsværdi, 
herunder overskuelighed og sammenhæng 
– dokumentation og bearbejdning af projektets 
problemstillinger 
– omhu og professionalisme 
– idé, originalitet og kvalitet. 
Mundtlig eksamination: 
– den mundtlige præsentation af projektet 
– redegørelse for de valgte løsninger 
– evne til at kombinere teori og praktisk arbejde i et 
projekt 
– eksaminandens demonstration af ejerskab 
– besvarelse af uddybende og supplerende 
spørgsmål. 
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Bilag 4: EUX VOKSEN oversigt over hjælpemidler, forberedelsestid og eksaminationstid i 
fagene til mundtlig og skriftlig eksamen 
Nedenfor kan du se hvilke hjælpemidler, du må bruge til mundtlig og skriftlig eksamen og hvor lang 
tid du har til henholdsvis forberedelse og eksamination. 
 
Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i for-

beredelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksaminations-
tid inkl. votering 

Afsætning A Skriftlig Adgang til Moodle, Systime og egne lære-
midler/noter/arbejder. 
 
Informationssøgning og anden brug af net-
tet er ikke tilladt.  

 5 timer  
 

Afsætning A Mundtlig Adgang til Moodle, Systime og egne lære-
midler/noter/arbejder. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet er 
ikke tilladt.  
 
Prøven består af: 
Eksamination i ukendt tekstmateriale med spørgs-
mål. 
 
 
 

60 min. 30 min. 

Dansk A Skriftlig Alle hjælpemidler er tilladt. 
 
Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at 
eksaminanden kan: 
– demonstrere korrekt og hensigtsmæssig skriftlig 
fremstilling 
– demonstrere genrebevidst formidling 
– anvende danskfaglig viden og fagets grundlæg-
gende metoder relevant. 

 
 

6 timer 
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Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i for-
beredelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksaminations-
tid inkl. votering 

Dansk A Mundtlig Adgang til Moodle, Systime og egne lære-
midler/noter/arbejder. 
 
Informationssøgning og anden brug af net-
tet er ikke tilladt. 
 
Eksamination i ukendt tekstmateriale, der skal gøres 
til genstand for analyse, fortolkning/vurdering og 
perspektivering. 
Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på, at 
eksaminanden kan: 
– demonstrere hensigtsmæssig og nuanceret mundt-
lig fremstilling 
– redegøre selvstændigt for det trukne tekstmateriale 
– anvende danskfaglig viden og fagets grundlæg-
gende metoder relevant. 

60 min. 30 min. 

Engelsk B Skriftlig Adgang til Moodle, Systime, Gyldendals 
ordbøger (online) og egne læremidler/ 
arbejder/noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af net-
tet er ikke tilladt. 
 
Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på: 
– tekstforståelse, overblik og evne til udvælgelse af 
relevante informationer 
– forståelse af kommunikationssituationen og evne 
til at tilpasse tekst til modtager 
– evne til at strukturere, udfolde emnet og foretage 
relevante perspektiveringer 
– sikkerhed i beherskelsen af det engelske sprog, 
herunder sprogrigtighed, sprogbrug og ordforråd 
– evne til at præsentere synspunkter og argumentere 
sammenhængende 
– evne til at anvende relevante hjælpemidler, herun-
der it. 

 4 timer 
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Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i for-
beredelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksaminations-
tid inkl. votering 

Engelsk B Mundtlig  Adgang til Moodle, Systime, Gyldendals ord-
bøger (online) og egne læremidler/ arbej-
der/noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet er 
ikke tilladt. 
 
Der afholdes en mundtligt prøve på grundlag af 
eksaminandens synopsis i det selvvalgte emne og et 
ukendt tekstmateriale med tilknytning til ét af de 
studerede emner. De emner, der indgår som grund-
lag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål 
og kernestoffer. 
Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på: 
– forståelse af emne og tekst 
– evne til at udfolde emnet, foretage relevante per-
spektiveringer og præsentere et stof sammenhæn-
gende under anvendelse af it 
– evne til at indgå i en samtale på engelsk, præsen-
tere synspunkter og argumentere sammenhængende 
– evne til at forklare og anvende relevante begreber 
og metoder i forhold til tekst(er) og emne og fore-
tage relevante sproglige og stilistiske iagttagelser 
– sikkerhed i beherskelsen af det engelske sprog, 
herunder sprogrigtighed, udtale, sprogbrug og ord-
forråd. 

30 min. 30 min. 

Erhvervsret C Mundtlig Adgang til Moodle, Systime, 
www.lawschool.dk og egne læremidler/arbej-
der/noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af nettet er 
ikke tilladt. 
 
Eksaminationen er todelt og består af: 
-Præsentation af et selvvalgt emne fra undervisnin-
gen suppleret med uddybende spørgsmål.  
-Præsentation af ukendt tekstmateriale og et antal 
spørgsmål. 
 
Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to 
dele. Eksaminationen former sig som en samtale 
mellem eksaminand og eksaminator.  

30 min. 30 min. 

http://www.lawschool.dk/
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Fag Form Hjælpemidler til skriftlig eksamen og i for-
beredelsestiden til mundtlige eksaminer 
 
Al form for kommunikation med andre er 
strengt forbudt! 
 
Egne noter i diverse programmer må tilgås i 
offline versioner. 

Forberedel-
sestid med 
tilsyn 
 
 

Eksaminations-
tid inkl. votering 

IT B Mundtlig Adgang til Moodle, Systime, og egne lære-
midler/arbejder/noter. 
 
Informationssøgning og anden brug af net-
tet er ikke tilladt. 
 
Mundtlig prøve på grundlag af en eksamensopgave, 
der dækker mindst to faglige mål.  
Der skal laves så mange opgaver, at alle faglige mål 
er repræsenteret i disse.  
 
Eksaminationen består af to dele: 
-En besvarelse af eksamensopgaven og samtale om, 
hvorledes den kan relateres til og perspektivere 
eksaminandens eksamensportfolio, Eksaminanden 
vælger selv, hvilke dele af eksamensportfolioen der 
skal inddrages. 
-En redegørelse for og samtale om eksamensop-
gavens teoretiske aspekter. 

60 min. 30 min. 

Virksomheds-
økonomi B 

Mundtlig Mundtlig eksamen på baggrund af en i 
undervisningen udarbejdet projektrapport. 
 
Fremlæggelse af og eksamination i projektrapport 
udarbejdet i undervisningen.  
 
Der lægges vægt på følgende: 
Projektrapport 
– dokumentations- og kommunikationsværdi, 
herunder overskuelighed og sammenhæng 
– dokumentation og bearbejdning af projektets 
problemstillinger 
– omhu og professionalisme 
– idé, originalitet og kvalitet. 
Mundtlig eksamination 
– den mundtlige præsentation af projektet 
– redegørelse for de valgte løsninger 
– evne til at kombinere teori og praktisk arbejde i et 
projekt 
– eksaminandens demonstration af ejerskab 
– besvarelse af uddybende og supplerende 
spørgsmål. 

Ingen 30 min. 
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Bilag 5: Karakterskalaen 
 

Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 

12 Den fremragende 
præstation 

Karakteren 12 gives for den fremragende præ-
station, der demonstrerer udtømmende opfyldelse 
af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige 
mangler 

A 

10 Den fortrinlige 
præstation 

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, 
der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets 
mål, med nogle mindre væsentlige mangler 

B 

7 Den gode 
præstation 

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der 
demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del 
mangler 

C 

4 Den jævne 
præstation 

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der 
demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets 
mål, med adskillige væsentlige mangler 

D 

02 Den tilstrækkelige 
præstation 

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige 
præstation, der demonstrerer den minimalt 
acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 

E 

00 Den 
utilstrækkelige 
præstation 

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige 
præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel 
grad af opfyldelse af fagets mål 

Fx 

-3 Den ringe 
præstation 

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable 
præstation 

F 

 
 
Link: 
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr. 262 af 20/03/2017): 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308 
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308
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