UDDANNELSE
FOR VOKSNE

Tilladte hjælpemidler ved skriftlige prøver på HF
Fag
Dansk
Engelsk
Engelsk

Bek.
2hf
2hf
STX

Niv.
A
B
A

Eks. Tid
5 timer
5 timer
5 timer

Matematik

2hf

C

3 timer (1+2)

Matematik

hf-e

B

4 timer (1,5+2,5)

Matematik

STX

A

5 timer (2+3)

Samfundsfag STX
A
5 timer
* Ordblinde kursister må tilgå teksten via USB-stik

Hjælpemidler (se specielle regler for disp. kursister)
Se herunder
Se herunder
Se herunder
1. delprøve uden hjælpemidler skriveredskaber og formelsamling undtaget (Luk computeren) *
2. delprøve alle hjælpemidler (se herunder)
1. delprøve uden hjælpemidler skriveredskaber og formelsamling undtaget (Luk computeren) *
2. delprøve alle hjælpemidler (se herunder)
1. delprøve uden hjælpemidler skriveredskaber og formelsamling undtaget (Luk computeren) *
2. delprøve alle hjælpemidler (se herunder)
Se herunder

Uddrag af bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser:
§ 6. Under prøven er det tilladt for eksaminanden at anvende hjælpemidler, herunder digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger.
Stk. 2. Det er dog ikke tilladt for eksaminanden til prøven at medbringe udstyr, herunder mobiltelefoner og lignende, med hvilken eksaminanden kan kommunikere, eller som kan etablere adgang til internettet. Ved en prøve, hvor eksaminanden skal
udarbejde og aflevere besvarelsen digitalt, er den enhed eller de enheder, hvormed eksaminanden udarbejder og afleverer besvarelsen, dog undtaget.
Stk. 3. Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt for eksaminanden, jf. dog stk. 4 og 5, medmindre der for den enkelte prøve er givet adgang hertil.
Stk. 4. Eksaminanden kan under en prøve, hvor adgang til internettet ikke er tilladt efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, og
som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt.
Stk. 5. Egne notater og egne arbejder skal medbringes og opbevares lokalt under prøven. Eksaminanden har dog i tilfælde, hvor materialet har en sådan karakter, at det ikke kan opbevares lokalt, adgang til at tilgå materialet via internettet under
prøven.
Stk. 6. Reglerne i stk. 2-5 gælder ikke for en prøve, hvor eksaminanden under prøven ikke skal være til stede på institutionen eller et andet sted, som institutionen fastsætter for prøveafholdelsen.
Uddrag af bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser:
§ 19. Institutionen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander
med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.
Det udfoldes på denne måde i vejledningen dertil:
Særlige prøvevilkår
Det følger af § 19, at det er institutionen, der træffer afgørelse om tilbud om særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder. Tosprogethed er ikke i sig selv omfattet
heraf. Afgørelsen om tilbud af særlige prøvevilkår kan påklages efter reglerne i § 55.
Institutionen skal træffe sin afgørelse på baggrund af sagkyndige udtalelser set i forhold til den konkrete eksaminand og den konkrete prøve, der skal aflægges, idet der med tilbuddet om særlige prøvevilkår ikke må ske en ændring af prøvens niveau.
Ofte vil det være sådan, at de hjælpemidler, som eksaminanden har haft behov for og benyttet i den almindelige undervisning - og som det må forventes, at den pågældende er trænet i at bruge - som hovedregel også vil kunne benyttes ved prøverne.
Eksaminanden må imidlertid ikke blive stillet bedre end de andre eksaminander, hvorfor det er afgørende for godkendelsen af et konkret hjælpemiddel/særlige prøvevilkår, hvad det er, prøven skal vise, dvs. hvad der er formålet med prøven.
Tilføjelse ifm. brugen af Dictus/Dragon naturally speaking:
Ordblinde kursister med dikteringsprogram, må benytte sig af hjælpemidlet ifm. med skriftlig Dansk A og Engelsk B
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