GENERELLE
EKSAMENSREGLER
FOR
SKRIFTLIGE EKSAMINER PÅ
DALUM LANDBRUGSSKOLE
NÆRVÆRENDE EKSAMENSREGLER (bilag 2, version 1) SKAL SES I SAMMENHÆNG MED
EKSAMENSREGLEMENTET.

Eksaminanderne får af skolen udleveret eksamenspapir, men skal selv medbringe skrivematerialer og øvrige tilladte
hjælpemidler.
Intet eksemplar af opgaven og intet af det udleverede papir må bringes ud af lokalet, så længe prøven varer.
Under prøven må eksaminanderne ikke henvende sig til hinanden gennem ord, tegn eller digitalt. Ønsker en
eksaminand papir eller andet materiale, rettes henvendelse herom til de tilsynsførende. Enhver eksaminand skal
straks skrive sit navn på det udleverede papir. Kun det udleverede papir må benyttes til kladdeoptegnelser.
En eksaminand må almindeligvis ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret til bedømmelse. Må lokalet
nødvendigvis midlertidigt forlades, skal eksaminanden ledsages af en af de tilsynsførende, der skal påse, at der ikke
etableres kontakt med mulighed for støtte til besvarelsen.
Prøvens varighed må ikke for nogen eksaminands vedkommende strækkes ud over det for prøven gældende
afslutningstidspunkt, medmindre andet er aftalt på forhånd jf bekendtgørelsen og eksamensreglementet, omkring
ekstra tid.
Når en eksaminand afleverer sin besvarelse, skal hvert enkelt stykke papir være forsynet med eksaminandens navn.
Kladder, eller dele af kladder, kan afleveres til bedømmelse, medmindre andet oplyses til eksamen. Kladdeafsnit, der
ønskes bedømt, skal være tydeligt afmærkede ved indramning, og overskriften "til bedømmelse" påføres.
Ovenstående regler er fastsat i overensstemmelse med Undervisningsministeriets regler for afholdelse af eksamen.

HUSK:
o
o
o

o
o

at medtage lommeregner og skriveredskaber (kuglepen, lineal, mv.)
at skolen IKKE kan udlåne ordbøger, regnemaskiner, kuglepenne og lignende
at der skal sendes lægeerklæring til skolen senest dagen efter eksamen, hvis du på grund af sygdom ikke
møder til eksamen. Bliver du syg efter eksamen er startet tæller det som et eksamensforsøg, og du kan ikke
deltage i sygeeksamen.
Se nærmere om syge – og re-eksamensregler i eksamensreglementet.
at ønsker du særlige foranstaltninger såsom speciel stol eller lignende skal der indgives lægeerklæring til
skolen senest 8 dage før eksamen
at du skal møde senest 15 minutter før eksamensstart (gælder både mundtlig og skriftlig eksamen)
Side 1 af 2

o
o
o
o
o

at du ikke må benytte mobiltelefon i eksamenslokalet. Brug af mobiltelefon under eksamen medfører
bortvisning.
at du ikke må låne lommeregnere eller andre hjælpemidler fra andre eksaminander under eksamen
at eksamenslokalet ikke må forlades den sidste halve time inden afslutning af skriftlige eksaminer
at du rydder op efter dig, inden du forlader eksamenslokalet
at der skal være ro på gangene uden for eksamenslokalerne

EKSAMENSRESULTATER
Dalum Landbrugsskole meddeler karakterer samme dag, som karaktererne modtages fra lærer og censor. Du må
forvente, at der kan gå 4-6 uger før karaktererne foreligger.

REGELSÆT VED BRUG AF SKOLENS PC OG PRINTER TIL EKSAMEN
PC intra- og internetforbindelse skal være afbrudt under eksamen.
Alle udskrifter skal forsynes med sidehoved med fag, navn, cpr.nr, klasse, og sidetal.
Der må ikke printes ud under eksamen. Hvis man deler printer, kan udprintning først ske efter eksamen.
Man må ikke forlade sin plads – ud over de tilfælde, der gælder for eksaminander, der ikke anvender PC.
Efter eksamens sluttidspunkt må man ikke indtaste oplysninger, men kun bruge de nødvendige kommandoer til at
gemme eller udskrive.
Opgavebesvarelsen afleveres i 3 eksemplarer og skal være forsynet med personlig underskrift på sidste side i alle
eksemplarer. De 3 eksemplarer lægges i de uddelte omslag, som forsynes med navn, CPR-nr., klassebetegnelse, fag,
dato samt sideantal.
Opstår der under prøven/eksamen strømsvigt eller andre tekniske problemer med edb-udstyr, der ikke umiddelbart
kan afhjælpes, fortsættes prøven/eksamen uden anvendelse af PC. Husk derfor at medbringe skriveredskaber!
Man kan ikke få forlænget eksamenstid på grund af tekniske fejl.

HUSK: DET ER DIT ANSVAR, AT ALLE KOPIER AFLEVERES OG LÆGGES I DET RIGTIGE OMSLAG!
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