
Tilrettelæggelse og planlægning af vintereksamen 
  

 Prøve- og eksamensperiode og prøvetidspunkter vintereksamen 2019/2020 

• Planen for prøver der afholdes før jul, offentliggøres den 22. november 2019 i Lectio og 
resten af planen offentliggøres den 6. december 2019 i Lectio (bemærk, datoerne for eux 
er anderledes) 

• Prøveperioden for skriftlige eksamener og mundtlige eksaminer før jul er 2.-20. december 
2019, og prøveperioden fortsætter efter jul i perioden 6.-31. januar 2020. 

• Elever kan se eksamensplanen i Lectio på deres forside på de to ovennævnte datoer (med 
undtagelse af eux-eleverne). 

• I eksamensperioden har alle elever pligt til løbende at holde sig orienteret via Lectio.  
  

Antal af prøver til vintereksamen 
Eksamensfagene til mundtlig og skriftlig eksamen udtrækkes af undervisningsministeriet.  
 

STX   

1.g 28.oktober: AP-prøve for alle 1.g-elever 

1.g Uge 44 (tirs-ons): NV-prøve for alle 1.g-elever 

   

  

HF   

1. hf  Eksamen i idræt/kunstnerisk fag med mundtlige prøver 
  
16. Dec.: Elevernes skema er ryddet til en forberedelsesdag før eksamen 
17.-19. Dec.: Eksamensafvikling Bemærk, at idræts-elever skal stå til rådighed alle eksamensdage for 
idrætsholdet pga. deltagelse i gruppeaktiviteter ved eksamen. 

  

2. hf  KS-eksamen (intern og enkeltfaglig prøve) 
  
27. Nov.: KS-trækning (én vejleder til stede ved trækning)  
  
3. dec.: Vejledning  
  
5. dec.: Skrive og vejledningsdag  
  
9. dec.: Skrivedag  
  
10. dec.: Skrivedag  
  
11. dec.: Aflevere synopsis 
  
13. dec.: 2.o skema er ryddet til forberedelsesdag før den interne prøve 
  
16. dec.: Alm. Undervisning (ikke 2.o) 
  
17. dec.: Elevernes skema er ryddet til forberedelsesdag før den interne prøve 

 



  
16.-17. dec.: Intern mdt. Prøve for 2o KS 
  
18.-19. dec.: Intern mdt. prøve for øvrige KS-hold 
  
Eksamensorientering: 8. januar 2020 
  
Eksamen: Uge 2: 13.-15. jan 2020  
  

  

 
 

Tilmelding til eksamen 
sker automatisk, hvis skolens studie- og ordensregler er overholdt. 
For selvstuderende er tilmeldingsfristen tidligst 8 uger før prøven (se evt. De officielle regler). 
  
Aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for eller en del af prøven eller 
eksamen. Afleveringsfristen fastlægges i den plan for afleveringer af skriftlige arbejder, som 
udarbejdes forud for semesterstart. Planen er tilgængelig i Lectio. 

https://www.vghf.dk/media/2108/studie-og-ordensregler-oktober-2018.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722

