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Eksamensregler
Regler for skriftlige prøver

Inden deltagelse i eksamen, SKAL disse regler læses igennem.

 Aflevering af besvarelsen

Når du er færdig med din besvarelse, skal du blive på din plads, indtil tilsynet har modtaget din besvarelse 
og forsynet den med sin underskrift. Du kan nu forlade eksamenslokalet i stilhed. Der noteres ikke 
afleveringstidspunkt på besvarelsen.

Du har selv det fulde ansvar for, at det du ønsker at få bedømt ligger i de omdelte omslag. Alle omslag skal 
udfyldes med navn, cpr.nr., hold nr. og fag. 

Du skal skrive dit navn, cpr.nr. og hold nr. på alle sider i din besvarelse. 

Det er ikke tilladt at forlade eksamenslokalet den sidste halve time før prøvens afslutning.

Skulle du forlade eksamen før eksamens sluttidspunkt, kan du ikke få den trykte opgave, eller en kopi (som 
du selv har lavet) af din besvarelse med – men du må gerne komme tilbage til eksamenslokalet når prøven 
er forbi og hente det. Du skal bare gøre tilsynet opmærksom på, at du kommer tilbage efter materialet. Men 
igen kun ved henvendelse til tilsynet.

 Aflevering af besvarelse i kladde

Eksaminander, der ved eksamens slutning ikke er blevet helt færdige med at udarbejde besvarelsen i 
renskrift kan, hvis de anser det for formålstjenligt, vedlægge den ikke renskrevne del af kladden i omslaget til
bedømmelse. 

Dette vil imidlertid ved bedømmelsen blive betragtet som en mangel. I sådanne tilfælde anføres uden på 
omslaget: KLADDE TIL BEDØMMELSE.

 Bøger

Efter din sidste eksamen, skal du aflevere de lånte bøger – Bøgerne kan afleveres på Nørre Voldgade 34, T-
huset, i receptionen eller i GSK administrationen i lokale t-009, dagligt mellem kl. 8.00 – 14.00. Husk at 
oplyse dit cpr.nr og antal afleverede bøger. Hvis du ikke afleverer bøgerne, vil du modtage en opkrævning. 

 Den trykte opgave

Den trykte opgave er din ejendom. Opgaven må medtages, såfremt du afleverer din besvarelse ved prøvens
afslutning. Hvis du afleverer før prøvens afslutning, og ønsker at få den trykte opgave udleveret, skal 
opgaven forsynes med navn, og den tilsynsførende vil da lægge opgaven på et bord ved eksamenslokalets 
udgang straks efter prøvens afslutning. Den trykte opgave vil ikke kunne udleveres på et senere tidspunkt. 
Hvis den trykte opgave eller dele deraf skal anvendes ved besvarelsen, må den ikke fjernes fra lokalet, men 
afleveres til bedømmelse.
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 Egen bærbar + printer

Egen bærbar pc og printer, skal medbringes til den skriftlige eksamen, følgende skal overholdes:

o Brug af bærbar pc foregår på eget ansvar.
o Vis hensyn overfor andre kursister.
o Tag en forlængerledning med.
o Tag høretelefoner med
o Du må ikke selv hente printet – men henvende dig til tilsynet.
o Husk at forsyne udskriftet med navn, cpr.nr. og holdnr.

 Eksamensbeviser

Eksamensbevis sendes til din privatadresse så snart vi har modtaget underskrevet karakterliste fra 
censorerne. Du kan forvente dit eksamensbevis ca. 4 uger efter den skriftlige eksamens afvikling. Vi 
beder dig om at lade være med, at ringe til os for at høre om karakterer, eller hvornår du modtager 
eksamensbeviset. 

 Hjælpemidler

I prøver uden hjælpemidler, må du kun bruge skrive- og tegneredskaber.

Bøger, e-bøger, i-bøger, notater, notater på en USB - nøgle og andet skriftligt materiale, som du mener, at 
have brug for, er tilladt. 

Lommeregner, egen bærbar PC eller Mac er tillige tilladte hjælpemidler. Brug af PC eller Mac sker på egen 
risiko. Skolen kan ikke bidrage ved tekniske problemer af nogen art. 

Adgang til fronter og relevante sider på internettet såsom e-bøger, i-bøger og ordbøger er tilladt. Enhver 
form for ekstern kommunikation er ikke tilladt. Mobiltelefoner må ikke medbringes.

Skriveredskaber og ordbøger skal du selv medbringe. Du skal selv medbringe hjælpemidlerne.

 Klager

En eksaminand kan indgive klage vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter, at karakteren på 
sædvanlig måde er meddelt den pågældende. En eksaminand har ret til at få udleveret en kopi af egne 
skriftlige opgavebesvarelser og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamensspørgsmål.

Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne.

Skolen foreligger straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse.

Skolen foreligger udtalelserne for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle 
kommentarer inden for en uges frist.

Skolens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på:

1) Ny bedømmelse (ombedømmelse)
2) Tilbud til eksaminanden om en ny prøve (omprøve) eller
3) Klagen tages ikke til følge

Afgørelsen meddeles hurtigst muligt klageren.

Klager over skolens afgørelser kan indbringes for Undervisningsministeriet. Ministeriet kan dog ikke ændre 
bedømmelsen.



Version 16 Eksamensregler Skriftlig eksamen

Klagen indgives til skolen senest 2 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke 
tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af 
skolens udtalelse.

 Matematik B og Matematik A

For matematik B og matematik A gælder følgende: 

Delopgave 1: altid i hånden

Delopgave 2: opgaven skal afleveres i eet eksemplar – vi accepterer print og/eller håndskrift

 Meddelelse om karakterer

Karakterer opgives ikke ved telefonisk henvendelse til skolens kontor eller til lærerne. Vi beder dig om at 
lade være med at ringe til os for at høre, hvor langt vi er nået med karaktererne osv.

Eksamensbevis sendes til din privatadresse så snart vi har modtaget underskrevet karakterliste fra 
censorerne. Du kan forvente dit eksamensbevis ca. 4 uger efter den skriftlige eksamens afvikling.

 Mobiltelefon

Mobiltelefon skal opbevares slukket i tasken, og må under ingen omstændighed tages frem under 
eksamen.

Hvis denne regel ikke overholdes bliver man bortvist.  

 Musik

Mp3, I-pod, walkman, mobiltelefon m.m..er ikke tilladt.

 Mødetidspunkt

Alle eksaminander skal afkrydses før eksamen begynder. Du skal derfor møde i så god tid, at du kan være 
på plads i eksamenslokalet 30 minutter før eksamens begyndelse. 

Kommer du, medens der krydses af, må du ikke gå ind i eksamenslokalet, før de tilsynsførende giver 
tilladelse dertil. Eksaminander, der kommer efter at prøven er begyndt, kan afvises.

Vi anbefaler, da der skal bruges pc’er til eksamen, så tjekkes den inden eksamens start, så man ved om den
virker og kan skrive ud, så du er klar til eksamens start.

 Under eksamen

Når eksamen er gået i gang, må du kun henvende dig til tilsynet, dette gøres ved håndsoprækkelse. Du må 
ikke kommunikere med andre end tilsynet – overtrædelse af dette kan medføre bortvisning fra eksamen. Det
er tilladt at forlade lokalet (til toiletbesøg), dog under ledsagelse af et tilsyn. Det er ikke tilladt at ryge i de 
timer eksamen foregår

 Papirer m.v.

Bortset fra eventuelle særlige blanketter, der forefindes i eksamenslokalet, skal du anvende det 
udleverede papir - til såvel kladde som renskrift. 

 PC og printer

Du skal starte din egen pc op og tjekke om den virker som den skal og tjekke om du kan skrive ud, inden 
eksamen starter. Skulle der opstå problemer med PC’eren eller printeren, skal du henvende dig til tilsynet, 
som vil kontakte skolens Helpdesk, som muligvis vil kunne hjælpe, det er dog dit eget ansvar.
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Som hovedregel stiller Niels Brock printer til rådighed. Dog anbefaler vi du tager din egen printer med især 
hvis eksamen foregår en hal. 

Du må ikke selv hente dit udskrift – det vil blive leveret af tilsynet. 

Skolen er ikke ansvarlig for manglende aflevering på grund af strømsvigt. Vi anbefaler at gemme din 
besvarelse med jævne mellemrum. 

 Snyd

§ 20. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til 
besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den 
pågældende prøve.

Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har 
skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget 
tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen 
bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise 
eksaminanden fra den pågældende prøve.

Stk. 5. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at 
opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. stk. 1 og 2.

 Sygeeksamen

Studerende - der på grund af sygdom, beordret arbejde, bortrejse eller anden tvingende årsag er forhindret i 
at deltage i en prøve - kan, hvis der senere er planlagt en prøve i samme pensum, blive indstillet til næste 
eksamenstermin uden at skulle betale herfor. 

Ved sygdom skal der, senest samme dag eksamen afholdes, indsendes anmodning til os om at blive 
indstillet til sygeeksamen. I andre tilfælde end sygdom skal ansøgning, ledsaget af behørig dokumentation, 
indsendes til skolen forud for eksamens afholdelse. Meddelelse om tidspunkt og mødested, for den enkelte 
sygeeksamen, fremsendes til dig ca. 14 dage før den først kommende eksamen. 

PRIVATISTER må dog tilmelde sig ny eksamen i næste eksamenstermin og igen indbetale 
privatistgebyr.

Man har i alt 3 forsøg til at bestå en eksamen. 2. forsøg er gratis, såfremt det er den næstkommende 
eksamen, ellers skal man betale som privatister. GSK kursister har dog kun 2 forsøg i alt.

 Tasker m.v.

Ved eksaminer, hvor det ikke er tilladt at anvende alle skriftlige hjælpemidler, skal håndtasker, mapper m.v. 
fjernes fra din plads og må først hentes, når lokalet forlades.

 Tobaksrygning

Vi gør opmærksom på, at det er en røgfri skole. Det er ikke tilladt at ryge i eksamenstiden. 

 

Venlig hilsen

Niels Brock
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