
Regler for prøver og eksaminer på VG 
Redigeret 17. maj 2022 
  

Ved afvikling af prøver og eksamener gælder:  
 
1) Lov om de gymnasiale uddannelser 
2) Almen eksamensbekendtgørelse 
3) Bilag til lov om de gymnasiale uddannelser og den almene eksamensbekendtgørelse  
  

Information i forbindelse med prøver og eksamen 
Skolen orienterer i god tid før eksamen eleverne om reglerne for eksamen. I orienteringen indgår 
en gennemgang af vigtige passager i eksamensbekendtgørelsen og tilhørende vejledning. Skolen 
sørger for, at eleverne er bekendt med de overordnede regler for eksamensafviklingen. Lærerne 
sørger for, at eleverne er bekendt med de specifikke eksamensvilkår i de forskellige fag. 
  
Tilmelding til eksamen sker automatisk, hvis skolens studie- og ordensregler er overholdt. 
  
Eleverne har pligt til at sætte sig ind i regler og retningslinjer for eksamen. 
  

Deltagelse i prøver og eksamen 
Det er elevernes ansvar at medbringe relevante og tilladte hjælpemidler til prøver og eksamen. 
Eleverne har pligt til at møde mindst 15 minutter før starten på en skriftlig 
eksamen/årsprøve/terminsprøve og i god tid før en mundtlig eksamen.  
Skolen udleverer ved eksamensperiodens start individuelle planer for mundtlig eksamen til 
afgangseleverne. Øvrige elever kan se planen i Lectio.   
Alle elever har pligt til løbende at holde sig orienteret via Lectio, da prøverækkefølge, tider m.v. 
for mundtlig eksamen kan ændres undervejs. Hvis der sker ændringer efter kl. 20.00 dagen før 
prøvens afholdelse, vil eleven blive kontaktet af skolen. 
  
Mobiltelefoner er ikke tilladt. Hvis du alligevel medbringer en, skal du aflevere den til tilsynet (ved 
skriftlig eksamen) eller eksaminator (ved mundtlig eksamen).  
  
Under prøver og eksamen har eleverne pligt til at opføre sig i forlængelse af skolens generelle 
studie- og ordensregler, hvilket indebærer en respektfuld og hensynsfuld opførsel over for 
kammerater, skolens personale og øvrige personer tilknyttet prøvens og eksamens 
afholdelse.  Hvis en eksaminand udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med afviklingen af 
prøver og eksamener, kan vedkommende jævnfør § 6 stk. 4 i eksamensbekendtgørelsen efter en 
konkret identifikation og vurdering af rektor bortvises fra den pågældende prøve. 

 

Regler ved prøverne, særligt skriftlige prøver 
- Hvis en elev kommer for sent til en prøve, må eleven vente uden for døren, hvorpå skolens 

ledelsesvagt tager stilling til, om eleven skal have adgang til prøven. 
- 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). 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1375
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194856
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722
https://www.vghf.dk/media/2748/studie-og-ordensregler-paa-vghf-pr-010122.pdf
https://www.vghf.dk/media/2748/studie-og-ordensregler-paa-vghf-pr-010122.pdf
https://www.vghf.dk/media/2748/studie-og-ordensregler-paa-vghf-pr-010122.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722


- 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, 

skolens IT-support 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. 
- Rygning er ikke tilladt under prøverne. 

 

 

Sygdom i forbindelse med prøver og eksamen  
Hvis en elev bliver syg før en skriftlig eller mundtlig eksamen skal vedkommende/hjemmet hurtigst 
muligt kontakte skolen. Skolens telefoner er åbne fra kl. 7.30. Hvis skolen ikke har modtaget 
besked inden den pågældende prøvedags afslutning kl. 15, betragtes eleven som udeblevet fra 
eksamen uden grund. 
  
Elever skal ved sygdom ved terminsprøver, årsprøver og eksamen aflevere en lægeerklæring. 
Eleven betaler selv for lægeerklæringen. Lægeerklæringen kan ved termins- og årsprøver i særlige 
tilfælde afløses af en ”tro og love”-erklæring. 
  
Når der foreligger en lægeerklæring, tilbydes eleven sygeeksamen, der så vidt muligt aflægges i 
samme eksamenstermin som den ordinære eksamen – alternativt i sygeeksamensterminen. 
 

Snyd i forbindelse med prøver og eksamen 
Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra den pågældende prøve. 
Bemærk, at der også er mulighed for at tildele eleven karakteren -3 (minus tre), hvis eleven i 
forbindelse med en prøve forsøger at snyde eller give en anden elev hjælp til besvarelse af sin 
opgave. Det samme gælder, hvis eleven benytter materiale/hjælpemidler der ikke er tilladt ved 
prøven eller anvender andres (tidligere bedømte materiale) uden henvisning hertil. 
 
Ved års- og terminsprøver medfører snyd, at man bortvises fra prøven og modtager en skriftlig 
advarsel eller i særligt graverende tilfælde udelukkes fra undervisningen i en uge jævnfør 
bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Ved gentagelse er 
sanktionen, at den pågældende elev ikke indstilles til prøve i de fag, der afsluttes det pågældende 
år og dermed ikke rykkes op til næste klasse. 
  

Klager i forbindelse med prøverne 
Reglerne for klager findes her 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1338
http://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever

