Eksamensperioden 2017-18

Vilkår for brug af elektroniske hjælpemidler til skriftlig prøve/eksamen:
•
•
•
•

Eleverne har adgang til internettet, herunder elektroniske ordbøger, og må benytte det i
den udstrækning, det er tilladt ifølge §15 og §20 og reglerne i de enkelte fag
Eleven bekræfter skriftligt, at der ikke er snydt
Aalborg Katedralskole kan på ethvert tidspunkt foretage stikprøvekontroller
Snyd medfører bortvisning fra prøven

Det står der i § 15:
§ 15. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre
der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger.
Stk. 2. Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår
egne læremidler, egne notater og egne arbejder.

Det står der i § 20:
§ 20. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af
reglerne for den enkelte uddannelse. 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.

Hvad er egne læremidler? – eksempler:
•
•
•
•

•

Hvis der i undervisningen er anvendt en bestemt artikel fra infomedia, må man bruge den –
men ikke andre artikler fra infomedia
Hvis der er arbejdet med data fra en database, må man benytte disse – men ikke andre
data fra databasen
Hvis der i undervisningen er arbejdet med en bestemt analyse i en bestemt roman, må
man gå på nettet efter den – men ikke søge andre analyser eller analyser for andre tekster
Hvis der i undervisningen er brugt bestemt materiale via googlesøgning, via studieportalen
osv. må disse benyttes – men man må ikke anvende google, studieportalen mm. til generel
brug
Hvis der i lectio ligger opgaver, materiale mm., der er brugt i undervisningen, må dette
benyttes.

Kort sagt:
De konkrete hjælpemidler skal være anvendt i undervisningen på lærerens foranledning og
må kun anvendes, hvis det er tilladt ifølge fagets læreplan.
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