EKSAMENSREGLEMENT
TIL ELEVER PÅ
GRUNDFORLØB 1 & 2
PÅ EUD OG EUX
TEKNISK

Forord
Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til en afklaring af de spørgsmål, som 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 erhvervsuddannelserne. Du kan
læse mere på uvm.dk eller tjekke de links vi har indsat i dette dokument.
Det er dit ansvar at læse eksamenshåndbogen grundigt igennem før eksamen samt 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, brug af internettet og
rygning.
God læselyst og held og lykke med eksamen.

Med venlig hilsen
NEXT Uddannelse København
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Link til eksamensbekendtgørelser
Her finder du links til bekendtgørelserne.
Undervisningsministeriets bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende
erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen), BEK nr. 41 af 16/01/2014 klik
her.
Undervisningsministeriets bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og
studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), BEK
nr. 343 af 08/04/2016 klik her.

Generelt om eksamen
Skolen udtrækker de fag, som du skal til eksamen 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.
Du informeres ved starten af skoleperioden om, hvilke fag der kan være eksamen i.
Tidligst 3 uger og senest 7 dage før første eksamensdag informeres du skriftligt, via eBoks, om, hvilke fag du skal til eksamen i.
Elever på eux:
Som elev på eux-grundforløbet skal du til eksamen i ét grundfag på c-niveau på 1.
grundforløb og ét grundfag på c-niveau på 2. grundforløb.
Elever på eud grundforløb 1:
Som GF1-elev skal du til eksamen i ét grundfag.
Elever på eud grundforløb 2:
Som GF2 elev skal du til eksamen i ét grundfag samt det uddannelsesspecifikke fag.

Merit
Såfremt du har merit i et fag, som er udtrukket til eksamen, skal du ikke til eksamen i
dette fag. Du vil heller ikke, på baggrund af dette, blive udtrukket i et andet fag.
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Eksamensregler
Det er meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i nedenstående regler.

• Du skal medbringe dit studiekort for at kunne tilgå eksamen. Hvis der ikke er
billede på dit studiekort, skal du medbringe pas, kørekort eller opholdstilladelse
som ID.

• Du skal møde minimum 30 minutter før forberedelsestiden starter.
• Det er strengt forbudt at kommunikere med andre under eksamen og i
forberedelsestiden.

• Har du noter i skyen eller andre online programmer, må disse kun tilgås i offline
versioner.

• Det er ikke tilladt at ryge under eksamen.
• Du må kun benytte de tilladte hjælpemidler – se bilag 2 og 3. 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. Hermed menes, at hvis du bruger
andres arbejde, skal du kildehenvise.

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

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

• Det er ikke tilladt at forlade prøvelokalet f.eks. for at stille sin P-skive eller ryge.
• Du skal sikre dig, at du har forstået eksamensopgaven, inden du går til forberedelse.
• Hvis du har medbragt mobiltelefon, skal den slukkes og afleveres til tilsynet i
forberedelseslokalet. I eksaminationslokalet lægges den slukkede mobiltelefon synligt
i lokalet.

• Tilsynet er instrueret i at sidde i forberedelseslokalet, så vedkommende kan
overvåge din computerskærm, når du forbereder dig.
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Konsekvenser ved overtrædelse af regler for mundtlig eksamen
• Overtrædelse af reglerne for mundtlig eksamen, som er beskrevet i denne
eksamenshåndbog og af Undervisningsministeriets bekendtgørelser relateret til
uddannelsen og eksamen, betragtes som snyd.

• 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.

Bedømmelse
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 sende en mail til rektor/uddannelsesleder
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.
Du kan læse mere om detaljerne i klageproceduren fra Undervisningsministeriet
”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede
uddannelser”, kapitel 10 - klik her.

Hvad gør du hvis …
… du bliver forsinket til eksamen
Ved en eventuel forsinkelse skal du omgående ringe til skolen på telefon 33 88 00 00 og
oplyse følgende: Fulde navn, fødselsdag, uddannelse og klasse.
Ved mundtlige prøver kan du risikere, at du først kan komme til eksamen ved næste sygeog reeksamen, men skolen vil selvfølgelig gøre, hvad der er muligt, for at du kan komme til
eksamen hurtigst muligt. Din lærer og censor 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.
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… du bliver syg
Forhindrer sygdom dig i at møde op til en eksamen, skal du mellem kl. 8.00 og 8.30
på dagen for eksamen, underrette skolen på 33 88 00 00 og oplyse følgende: Fulde
navn, fødselsdag, uddannelses og klasse.
Skolen sender dig umiddelbart efter din sygemelding en tro- og loveerklæring til din
e-Boks, som du skal udfylde og returnere til studieadministrationen senest 5 dage
efter sygemeldingen. Vær opmærksom på, at skolen desuden kan forlange en
lægeerklæring.
HUSK at få tro- og loveerklæringen underskrevet af dine forældre, hvis du er under
18 år.
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Bilag
Bilag 1: Links til uddannelsesbekendtgørelser
Eud: Undervisningsministeriets bekendtgørelse klik her.
Eux: Undervisningsministeriets bekendtgørelse klik her.
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Bilag 2: Eux-oversigt over hjælpemidler, forberedelsestid og eksaminationstid i
fagene til mundtlig eksamen
Nedenfor kan du se, hvilke hjælpemidler du må bruge til den mundtlig 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 i forberedelsestiden til
mundtlige eksaminer

Til eksamen i dansk C har du adgang til alle
lærebøger (såvel digitale som analoge), som har
været anvendt i undervisningen - derudover egne
noter. Du har ikke adgang til digitale
søgemaskiner som fx ”Google” eller sociale
medier. Derfor skal du enten have de i
undervisningen anvendte digitale hjælpemidler i
printet form eller der skal, såfremt du må tilgå
digitale bøger via din pc, være en vagt til stede i
forberedelseslokalet.

Dansk
C-niveau

MDT

Engelsk
C-niveau

MDT

Til forberedelsen må der ikke bruges internet eller
computer. Du må gerne bruge egne noter.

Samfundsfag
C-niveau

MDT

Ingen forberedelse

Matematik
C-niveau

MDT

Fysik
C-niveau

MDT

Teknologi/
information
C-niveau

MDT

Uddannelsesspecifikke fag

MDT

Design
C-niveau

MDT

Afsætning
C-niveau

MDT

Forberedelsestid med
tilsyn

Eksaminationstid inkl.
votering

30 min
45 min for ordblinde
(skal dokumenteres)

30 min

30 min
45 min for ordblinde
(skal dokumenteres)

30 min

Ingen
forberedelse

30 min

30 min

30 min

Ingen forberedelse

Ingen
forberedelse

30 min

Ingen forberedelse

Ingen
forberedelse

30 min

Ingen forberedelse

Ingen
forberedelse

30 min

Ingen forberedelse

Ingen
forberedelse

30 min

Alle hjælpemidler er tilladt

Ingen
forberedelse

30 min

Alle hjælpemidler er tilladte i forberedelsestiden
undtaget kontakt med omverdenen. Dvs. bøger,
noter og materiale fra undervisningen er tilladt, og
du må gerne gå på nettet og hente oplysninger,
men du må ikke kontakte andre.
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Bilag 3: Eud-oversigt over hjælpemidler, forberedelsestid og eksaminationstid i
fagene til mundtlig eksamen
Nedenfor kan du se, hvilke hjælpemidler du må bruge til mundtlig 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 i forberedelsestiden til
mundtlige eksaminer

Forberedelsestid med
tilsyn

Eksaminationstid
inkl.
votering

Dansk F-E-D-niveau

Alle hjælpemidler er tilladte i
forberedelsestiden undtaget kontakt med
omverdenen. Dvs. bøger, noter og materiale
MDT
fra undervisningen er tilladt og du må gerne gå
på nettet og hente oplysninger, men du må
ikke kontakte andre.

30 min

30 min

Engelsk F-E-D-niveau

Alle hjælpemidler er tilladte i
forberedelsestiden undtaget kontakt med
omverdenen. Dvs. bøger, noter og materiale
MDT
fra undervisningen er tilladt og du må gerne gå
på nettet og hente oplysninger, men du må
ikke kontakte andre.

30 min

30 min

Matematik F-E D-niveau

Alle hjælpemidler er tilladte i
forberedelsestiden undtaget kontakt med
omverdenen. Dvs. bøger, noter og materiale
MDT
fra undervisningen er tilladt og du må gerne gå
på nettet og hente oplysninger, men du må
ikke kontakte andre.

30 min

30 min

Fysik F-E-D-niveau

MDT

Ingen forberedelse

Ingen
forberedelse

30 min

Naturfag F-E-D-niveau

MDT

Ingen forberedelse

Ingen
forberedelse

30 min

Teknologi F-E-D-niveau

MDT

Ingen forberedelse

Ingen
forberedelse

30 min
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Bilag 4: Karakterskala
Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

ECTS

12

Den fremragende
præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation,
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

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

4

Den jævne
præstation

Link:
Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr. 262
af 20/03/2017) klik her.
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