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Kære kursist 
 
Information om terminsprøver og eksamen 
 
Når du går på Avu eller hf, er du automatisk tilmeldt terminsprøver og eksamen.  
 
Til terminsprøver/eksamen er du selv ansvarlig for at medbringe de hjælpemidler, som din lærer 
har informeret dig om. 
 

Brug af computer ved eksamen: 
Hvis du bruger computer til terminsprøver/eksamen er du fortrolig med brug af computer, 
tekstbehandling og evt. regneark og kan uden hjælp: 
 

 Oprette dokument 
 Gemme dokument 
 Skrive sidehoved, med navn, kursistnummer/eksamensnummer 
 Lave sidefod med sidenummerering 
 Printe 

 
Opstår der problemer med computeren, som du ikke selv kan løse, skal du fortsætte ved at skrive i 
hånden. Den tilsynsførende må IKKE hjælpe med tekniske problemer. 
 

Dispensation fra eksamen: Der kan i enkelte tilfælde dispenseres fra tilmelding til eksamen. 
Dispensationen gives af Uddannelsesvejledningen. 

 
Udeblivelse fra terminsprøve/eksamen: Deltagelse i terminsprøver og eksamen er en del 
af din studieaktivitet, og udeblivelse vil have konsekvenser for din SU.  
Deltagelse i prøven er som udgangspunkt udelukket, hvis man kommer for sent til prøvestart. Prøven er 
startet, når uddeling af opgaver er påbegyndt. 

 
Klage: Eksamensbekendtgørelsen Kapitel 10 (§47-54) omhandler klage over prøver. 
En evt. klage skal være skriftlig og velbegrundet og indgives til institutionens leder senest 2 uger efter 
bedømmelsen er bekendtgjort. En evt. klage skal indgives individuelt. 
Vær opmærksom på at ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter.(§53 stk. 5) 

 
Snyd: Brug af andre hjælpemidler end dem, der ifølge det enkelte fags læreplan må anvendes ved 
prøven, betragtes som snyd og medfører bortvisning fra prøven – herunder: 
 

 afskrift (plagiat) fra internettet, andre sociale medier og/eller medkursister,  
 al kommunikation med omverdenen   
 informationssøgning på internettet 

 
Ved tvivlsspørgsmål: spørg din underviser! 
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