H.C. Ørstedvej 10
5900 Rudkøbing
tlf. 6351 6444
oerstedskolen@langelandkommune.dk

Vejledning til prøver – Ørstedskolen
Prøvens start og afslutning
Kom i god tid til prøven! Det er vigtigt at orientere sig præcist om prøvens opstart, da det
ikke umiddelbart er muligt at tilgå prøvelokalet efter opstarten. Du skal være på din plads
i prøvelokalet 15 minutter før prøvens start!
Derfor:
-

Kontakt skolen så hurtigt som muligt, hvis du er forsinket
Kontakt skolen så hurtigt som muligt, hvis du er syg
Kontakt skolen, hvis du - uanset årsag - ikke kan komme til prøvestart

Skolen kontaktes på telefon: 63516444 (sekretariatet)
Kommer du for sent skal du med det samme henvende dig i sekretariatet og efterfølgende
afgøres det, om man kan deltage i prøven eller ej –
Skolens leder kan tillade, at eleven deltager i prøven, hvis det anses for udelukket, at
eleven kan have modtaget oplysninger om prøven, og hvis skolens leder finder
forsinkelsen rimeligt begrundet og af kortere varighed. Desuden tages hensynet til de
elever der er i gang med prøven i betragtning. Skolens leder kan forlænge prøvetiden, hvis
forsinkelsen skyldes forhold, eleven ikke har indflydelse på
Før du finder din plads:
-

Aflever mobiltelefon til tilsynet (og sørg for at den er lydløs!)
Din jakke og taske skal være uden for prøvelokalet
Mad, drikke, hjælpemidler osv. må du naturligvis sætte på din plads
Find din anviste plads i prøvelokalet og bliv der

Under prøver af en times varighed - eller mindre, må man ikke forlade sin plads.
Man kan afslutte prøven før tid ved håndsoprækning- og aflevering af prøve til
tilsynsførende.
Prøven afsluttes når tiden er gået. Herefter må man gerne printe og udfylde forsiden –
men ikke arbejde videre med prøven
Man er selv ansvarlig for at alt er udfyldt korrekt og underskrevet til aflevering
Man kan ikke forlade en prøve inden for det sidste kvarter af prøvetiden
Ved prøver, der varer længere end 3 timer, skal en af de tilsynsførende meddele alle, hvor

H.C. Ørstedvej 10
5900 Rudkøbing
tlf. 6351 6444
oerstedskolen@langelandkommune.dk

lang tid der er tilbage, når der er henholdsvis 60, 30 og 15 minutter tilbage af prøven
Husk at det i sidste ende er dit ansvar at der afleveres korrekt og til tiden.

Brug af IT og hjælpemidler
I forbindelse med de skriftlige prøver kan man anvende computer. Man skal selv have
kendskab til og kunne anvende relevante programmer på computerne.
Du skal medbringe din egen computer til prøverne. Hvis du i hverdagen låner en af
skolens computere, skal du selv medbringe denne til prøven.
Du er selv ansvarlig for at medbringe strømforsyning.
VIGTIGT!! En computer (uanset om det er skolens eller din egen) må ikke tages med ud af
prøvelokalet før prøvens afslutning. Du må altså gerne selv gå før tid til en længere prøve,
men din computer bliver!
Du kan benytte computer eller tablets til prøven, men ikke mobiltelefoner/smartphones –
disse afleveres inden prøvestart.
Dvs. brug af lommeregner på telefon er ikke en mulighed
Opstår der under prøven strømsvigt eller andre væsentlige problemer med benyttelse af
computerudstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes, skal prøven i princippet fortsætte
uden benyttelse af computer. Tilsynsførende kan forsøge at afhjælpe evt.
computerproblemer, men dette er ingen garanti. Man er selv ansvarlig for sit
computerudstyr.
Sørg for kun at have de tilladte hjælpemidler på din plads (se link til hjælpemidler hvis du
er i tvivl)
http://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladtehjaelpemidler/oversigt-9-klasse
http://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladtehjaelpemidler/oversigt-10-klasse

Internet og kommunikation
Under prøven må elever på Ørstedskolen gerne gå på internet for at benytte godkendte
hjælpemidler og skabeloner til brug ved prøven. Desuden er der under fagene forskellige
retningslinjer der gør sig gældende.
Det er under ingen omstændigheder tilladt at bruge computer og internet til
kommunikation! Ligeledes er fildeling ikke tilladt.
For en god ordens skyld skal det skærpes, at enhver brug af sociale- og kommunikative
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medier, som f.eks. Facebook, Twitter, Messenger, Skype, mail osv. på ingen måde er
tilladt i en prøvesituation. Ulovlig kommunikation medfører bortvisning
Du har selv ansvaret for, at ingen kommunikerer til dig!
Der må gerne benyttes online ordbøger, online lommeregner osv. Du må selvfølgelig også
gerne tage ”almindelige” ordbøger med
Hvis du anvender andre programmer eller filer end dem der er fastsat for faget - eller
andre end de af skolen tilladte hjælpemidler osv. opfattes dette som uretmæssigt at skaffe
sig hjælp. Uretmæssig brug af hjælp medfører bortvisning

Opførsel ved prøven
Al kommunikation foregår ved håndsoprækning til tilsynsførerende. Uanset hvad du skal,
skal du først række hånden op for at tale med en tilsynsførende – på toilet, aflevere
opgaven eller bare fordi du har tabt en blyant!
Det er ikke tilladt at samtale, give tegn eller vende sig mod øvrige elever under prøven.
Det gælder også blinke, hviske osv.
Du må ikke have forstyrrende adfærd under prøven. Undgå masser af skramlende
bevægelser, raslende chipsposer, høje hæle, sukken osv. Alle skal kunne arbejde
koncentreret. Føler du dig forstyrret, så kontakt en tilsynsførende.
Du må gerne høre dæmpet musik under prøven på Ipod eller anden mp3 afspiller. Der må
ligeledes streames musik fra nettjenester som Spotify, TDC musik, Yousee musik
osv. Musikken skal kun være hørbar for en selv. Husk at din telefon er afleveret, så den
kan du ikke bruge.
VIGITGT!! Uanset hvor meget de kunne ønske det, så må tilsynsførende ikke svare på
dine spørgsmål omkring prøven. Der må kun svares på spørgsmål omkring prøvens
afvikling og praktiske forhold – ikke selve opgaven!
Husk sund fornuft, og at alle skal have en god oplevelse af prøven. Derfor – følg altid den
tilsynsførendes anvisninger
Overtrædelse af regler, forstyrrende adfærd eller modvilje mod at følge anvisninger
medfører:
I mindre grove tilfælde – en advarsel
I grove tilfælde, eller efter første advarsel - bortvisning

Hvis en elev bortvises, skal man forlade prøvelokalet med det samme, og prøven vil findes
ugyldig.
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Ved sygdom kan man ved næste prøvetermin indstilles til sygeprøve, men ved uvarslet
udeblivelse markeres der: udeblevet på afgangsbeviset

