
Eksamensinfo om afvikling af skriftlig eksamen. 
 

Her er vigtige beskeder fra IT-vejlederne og administrationen for at I kan være godt 

forberedt IT-mæssigt, mm. 

 

- Mød 8:30 første dag, så der er tid til at få dig godt på det lukkede eksamensnet. Mød senest 8:45 

efterfølgende dage. 

- Alle eksaminer foregår via Netprøver.dk DU SKAL KENDE DIN BRUGERNAVN OG KODE TIL 

UNILOGIN. 

- HUSK Blyant, viskelæder, USB-stick. 

- ALTID at række hånden op, hvis du har brug for noget – en vagt vil hjælpe. 

- En vagt SKAL stå ved din side når du afleverer, så alle flueben bliver sat korrekt. 

- Alt hvad der kan downloades SKAL downloades – hovedreglen er, at du ikke må tilgå internettet. 

- Du må høre musik med høretelefoner, men kun downloadet. 

- Computeren skal stå på gulvet, hvis du har en delprøve 1 uden hjælpemidler (matematik og 

spansk) 

- Prøv din computer af dagen i forvejen, så du ikke bliver overrasket af opdateringer etc. 

- Din telefon skal afleveres slukket i kassen i hallen. 

Husk at det er absolut forbudt at kommunikere med nogen under prøverne. Dvs. at 

almindeligt internetbrug er forbudt.  

Husk at I skal tilslutte til wifi ”eksamen (lukket)” 

 

Test siden her – og lav et bogmærke til den:  

www.fvgh-intra.dk/eksamen/start.pdf 

 

På siden kan I se hvilke internetsider I har lov at bruge, og der er også links til dem (det er primært 

Netprøver og online ordbøger og så ganske få andre sider som det ses af listen).  

Det er vigtigt at I kan komme nemt til siden under prøven. 

I skal have downloadet egne noter til jeres computer. Også fra Lectio !! Og jeres OneNote notesbøger skal 

også være synkroniseret ned. 

I skal sidde i hallen. I depotet vil der være nogle få computere med internetadgang. Hvis der skulle være en 

enkelt side, I har glemt at downloade, og som jeres fag tillader at I bruger, kan I spørge en vagt, og så 

overvåget få adgang til at hente den i depotet. Men dette skal absolut kun bruges undtagelsesvis. I depotet 

er også adgang til print og scan. 

I skal have gjort en indsats for at stoppe jeres forskellige apps der kan poppe op med beskeder (f.eks. 

imessage, messenger, facebook, mail etc. Det kan typisk gøres ved at logge dem af) 

 I skal have stoppet jeres synkroniseringstjenester (f.eks. Onedrive (højreklik på ikon og vælg ”afbryd 

synkronisering midlertidigt) og OneNote (under indstillinger i menuen med 3 prikker kan i stoppe 

synkronisering). 

Hvis I vil høre musik, skal det være downloadet til jeres computer. Der er ikke adgang til onlinemusik. 

http://www.fvgh-intra.dk/eksamen/start.pdf


 

 

HUSKELISTE: 

 

- HUSK JERES EGEN USB-STICK TIL BACKUP, OG BRUG DEN! 

 

- HUSK EGNE HØRETELEFONER. 

 

 

- SØRG FOR AT HAVE TESTET NETPRØVER HJEMMEFRA I GOD TID INDEN EKSAMEN. ER DER 

PROBLEMER SÅ KONTAKT IT-VEJLEDERNE. www.netproever.dk 

 

- PÅ NETPRØVER LIGGER ET TESTSÆT SOM I KAN ÅBNE OG PRØVE AT AFLEVERE EN FIL. I KAN OGSÅ 

TESTE OM JERES UDSTYR FUNGERER MED NETPRØVER I MENUEN UDE TIL HØJRE. 

 

 

- ALLE OPGAVER SKAL AFLEVERES SOM PDF! Og husk igen, at en vagt skal stå ved siden af dig når 

du afleverer! 

 

- HVIS MAN GÅR FØR PRØVETIDEN ER AFSLUTTET, MÅ MAN IKKE TAGE SINE TING MED SIG. NÅR 

PRØVETIDEN ER AFSLUTTET, SKAL MAN VENDE TILBAGE OG HENTE SINE TING.  
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