
 

Regler og retningslinjer for anvendelse af IT-
udstyr til eksamen 
Anvendelse af computer/tablet ved skriftlige prøver 

Du er ansvarlig for, at din computer/tablet klar i god tid inden prøven, dvs.: 
1) Sørg for, at din computer er fuldstændig opdateret (både styresystemet og de programmer du skal 

bruge, fx Office 365 og Wordmat, som du har licens til via skolen) 
2) Sørg for, at du har installeret ”Tryllehat” på din computer, og at dit UNI-login virker. 
3) Sørg for, at du har alle dine noter og materialer fra undervisningen gemt lokalt på din computer, da 

du ikke har adgang til nettet under prøven. 
4) Gå ind på www.netproever.dk 

a. Lav en systemtest 
b. Prøv at logge på med dit UNI-login 
c. Tilføj din mailadresse ved at klikke på dit navn i højre hjørne og vælge ’ret profil’ – ellers får 

du ikke tilsendt en afleveringskvittering for de afleveringer, du afleverer i 
www.netproever.dk 

d. Prøv at aflevere en opgave i den demo-opgave, der ligger på www.netproever.dk 

 

Husk at medbringe dette til selve prøven: 
- Din strømforsyning til computeren og et forlængerkabel, så du kan få strøm til din computer 
- Hovedtelefoner, hvis du skal til en prøve med film-/lydklip – eller hvis du har brug for at lytte til 

musik under prøven. 
- Evt. din egen printer hvis du vil printe opgavesættet til en prøve, idet alle opgavesæt kun foreligger 

digitalt (med undtagelse af delprøve 1 i fag med delprøver, hvor denne del udleveres på papir). 
 

Skolen har kun et meget begrænset antal reservecomputere, så BRING YOUR OWN DEVICE. 

Regler for brug af computer/tablet til skriftlige prøver 
- Der er ikke internetadgang til prøverne, og du har kun adgang til skolens eksamensnetværk, dvs. de 

læremidler/materialer, du ikke har mulighed for at gemme på din computer inden prøven (fx 
digitale ordbøger og webressourcer fra undervisningen, fx videoer el. interaktive grafikker). 

- Du må kun anvende egne notater og egne arbejder. Forsøg på at omgå dette vil blive betragtet som 
forsøg på snyd. 

- Det er ikke tilladt at tilgå andre netværk end skolens under prøven. 
- Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven end eksamensvagterne, 

datavejlederne eller ledelsesvagten. 
- Mobiltelefoner er ikke tilladt. Hvis du alligevel medbringer en, skal du aflevere den inden prøven 

går i gang. 
- Det er under prøven ikke tilladt spille computerspil eller se film (som ikke er del af et opgavesæt), 

da det forstyrrer andre elever. 
- Opstår der problemer under en prøve, som ikke umiddelbart kan afhjælpes, fortsættes prøven med 

blyant og papir. Du er selv ansvarlig for, at dit IT-udstyr virker og er sat korrekt op. 
 

http://www.netprøver.dk/
http://www.netprøver.dk/
http://www.netproever.dk/


 

Anvendelse af computer/tablet ved mundtlige prøver 
Hvis du skal anvende din computer/tablet ved mundtlige prøver i forbindelse med din forberedelse, skal du 

være opmærksom på, at: 

1. Der er ikke internetadgang til prøverne, og du har kun adgang til skolens eksamensnetværk, dvs. de 
læremidler/materialer, du ikke har mulighed for at gemme på din computer inden prøven (fx 
digitale ordbøger og webressourcer fra undervisningen, fx videoer el. interaktive grafikker). 

2. Det er ikke tilladt at tilgå andre netværk end skolens under prøven. 
3. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven end eksamensvagterne. 
4. Mobiltelefoner er ikke tilladt. Hvis du alligevel medbringer en, skal du aflevere den til eksaminator, 

inden prøven går i gang. 

 

Spørg din faglærer inden eksamen, om du må anvende computeren under selve eksaminationen. 

 


