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Brug af computer ved skriftlige prøver og skriftlige eksamener
Du skal skrive på computer til alle skriftlige prøver og eksamener. Du skal selv medbringe en
computer. Du er selv ansvarlig for at computeren og opladeren virker og at computeren kan gå på
skolens netværk. Det er dit ansvar at computeren kan tage USB-stik, hvis der er behov for det til den
prøve, du skal op i. Ved din plads vil der være et stik til din oplader.
Hvis du ønsker at printe ud undervejs i prøven, skal du selv medbringe en printer, printpapir og en
forlængerledning.
Hvilke fag?
Du skal skrive på computer ved alle skriftlige prøver. I en eventuel delprøve 1 uden hjælpemidler,
er det dog ikke tilladt at bruge computer. Computere skal være slukket under delprøve 1 uden
hjælpemidler. I en eventuel delprøve skal alle afleverede ark kunne identificeres. Lav en fast
toptekst, der indeholder følgende oplysninger: dit Navn, hold / dato / fag / arknummer/ark i alt.
For SPS-elever gælder særlige regler.
Opstilling af udstyr
Computerudstyr skal være stillet op på den anviste plads og være samlet og køreklart senest 15
minutter før prøvens begyndelse. Så er der ro i lokalet til at modtage instruktioner fra
vagtpersonalet om dagens prøve.
Sådan skal du forholde dig under prøverne
• Sørg for, af hensyn til kammeraterne i lokalet, at alle ”fanfarer” og ”beep-lyde” er slået fra, eller
at der er skruet helt ned for lyden.
• Husk at gemme dit materiale med jævne mellemrum. Det er en god idé også at gemme løbende
på et eksternt drev eller et USB-stik.
Husk at tab af data ikke giver ret til omprøve eller forlænget prøvetid.
• Du får ikke hjælp under prøverne til at løse problemer, der skyldes manglende fortrolighed med
tekstbehandlingssystemet eller andre programmer.
• Du skal til enhver tid under prøverne være parat til at skifte over til papir og blyant-metoden,
hvis der opstår problemer – f.eks. strømsvigt, som gør det umuligt at fortsætte på computeren.
• Der gives ikke forlænget prøvetid, selv om man bliver nødt til at fortsætte med håndkraft.
Hjælp?
Du kan ikke forvente at få hjælp til løsning af tekniske problemer, hverken under opstillingen eller
under prøverne.
Hvad er tilladt, hvad er forbudt?
• I en eventuel delprøve uden hjælpemidler, er brug af computer naturligvis heller ikke tilladt.
Computeren skal være slukket under denne del af prøven.
• Brug af hovedtelefoner ved prøverne er tilladt, hvis det gøres på en måde, så det ikke generer
andre.
• Det er ikke tilladt at bruge spilprogrammer eller andre uvedkommende programmer under
prøverne.
• Det er ikke tilladt eksaminander at udveksle oplysninger under prøverne. Man må derfor
heller ikke låne hinandens computere, låne USB-stik m.v. af hinanden eller kommunikere
trådløst under prøverne.
• Det er heller ikke tilladt at kommunikere med personer uden for eksamenslokalet, hverken
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direkte eller trådløst.

Hvad er tilladt i forhold til internettet?
Aalborg Katedralskoles internet er under terminsprøver, årsprøver og eksamen åbent som normalt
med forbehold for eventuelle tekniske problemer.
I Eksamensbekendtgørelsen står der følgende om adgang til internettet:
§ 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.
Ved de skriftlige prøver har elever adgang til internettet, herunder elektroniske ordbøger, og må
benytte det i den udstrækning, det er tilladt ifølge ovenstående og reglerne i de enkelte fag. Her
henvises til faglærerne.
Aalborg Katedralskole kan på ethvert tidspunkt foretage stikprøvekontroller i forhold til elevernes
brug af internettet.
Aflevering af besvarelsen
Til alle skriftlige prøver og skriftlige eksamener skal opgavebesvarelsen afleveres digitalt enten i
Lectio eller via Netproever.dk. Alle dokumenter som afleveres skal være i pdf-format.
Efter prøven – nedtagning af udstyr
Du skal fjerne udstyret fra pladsen efter hver prøve. Det skal ske snarest efter dagens prøver er
afsluttet og lokalet er givet frit af eksamensvagterne. Udstyret skal være fjernet senest en time
senere af hensyn til ommøblering af lokalerne og opstilling til næste prøve.
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