
EKSAMEN PÅ 
EFTERSLÆGTEN 2018

MUNDTLIG EKSAMEN

FØR EKSAMEN 
Du får datoen for mundtlig eksamen af din faglærer 
og på LUDUS Web. 

Holdet/klassen aftaler rækkefølgen for eksaminatio-
nen med læreren som laver rækkefølgelisten i LUDUS Web. Her 
kan du op til eksamen finde din tid. Det er vigtigt at du 24 timer inden 
eksamen tjekker møde tiden i LUDUS Web da der kan ske ændringer.

Din faglærer giver en grundig orientering om eksamen, brug af hjælpemidler, bl.a. 
brug af internet og pc, inden undervisningen slutter.

UNDER EKSAMEN 
På eksamensdagen skal du møde en halv time før det aftalte tidspunkt – hvis en 
 anden eksaminand udebliver. Medbring alle bøger og hjælpemidler du må have med til 
eksamen. Du må ikke medbringe mobiltelefon.

Vis hensyn under eksamen i hele eksamensområdet. Ud over din egen eksamen er 
stort set alle lokaler på Efterslægten i brug. Vent fx på trappeafsatsen til det bliver din 
tur til at komme til eksamen. Lige uden for eksamenslokalet må maks. to kursister 
 opholde sig (én som venter på sin eksamination, og én som venter på sin karakter).  
NB! Rygning kun i rygegården.

I forberedelseslokalet må du ikke kommunikere med omverdenen. Du må ikke 
forlade forberedelseslokalet før eksaminator henter dig.

Når du har fået din karakter, er der ikke afsat tid til en kommentar fra eksaminator. 

BOGAFLEVERING
Du skal aflevere bøger du har lånt på Efterslægten,  
så snart eksamen i hvert enkelt fag er slut og senest 
onsdag d. 27. juni. Aflevér i bogdepotet. HUSK at 
 medbringe sygesikringskort. Se opslag med åbningstid.

GOD EKSAMEN!
Vi håber at denne lille folder vil hjælpe dig til at få en god 
 eksamen. 

God arbejdslyst og rigtig god eksamen!

Eksamensafdelingen

REGLER 
OG RÅD TIL 
SKRIFTLIG  

OG MUNDTLIG 
EKSAMEN

HF-CENTRET EFTERSLÆGTEN
Efterslægtsvej 5,  
2400 København NV.  
Tlf. 3396 4000

hfc.dk

Klage i 
 for bindelse med 

 eksamen skal ske 
skriftligt til rektor inden 

14 dage efter du har 
 modtaget karakteren, 

dog  senest torsdag 
d. 5. juli.
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HUSK: 
Du må ikke 
medbringe 

mobiltelefon til 
eksamen.



SKRIFTLIG EKSAMEN

Kontakt en eksamensvagt hvis du skal printe ud.  
Du må ikke forlade din plads uden tilladelse fra en 
vagt. Rygning er ikke tilladt under eksamen.

Reglerne om kommunikation med omverdenen gæl-
der indtil du er ude af eksamens lokalet.

Når du vil aflevere, skal du uploade din besvarelse 
på Netprøver.dk. Husk du skal uploade din opgave 

som en pdf-fil. Det er dit ansvar, at du uploader den 
korrekte fil. Når du har uploadet, rækker du hånden 

op og venter på at vagten giver  
dig lov til at gå. 

Hvis du går før eksamen er 
 færdig, må du ikke tage din 

 opgave og din computer med.  
Du kan først få din computer med  

når eksamen er helt slut.

EFTER EKSAMEN 
Karaktererne for skriftlig eksamen bliver offentliggjort i LUDUS Web 
mandag den 25. juni. 

Klage i forbindelse med eksamen skal ske skriftligt til rektor inden 14 dage efter, du 
har modtaget karakteren, dog senest torsdag d. 5. juli.

FØR EKSAMEN 
På dagen for skriftlig eksamen kan du på Netprøver.dk 
se i hvilket lokale du skal til eksamen. 

Læs ”It til prøveeksamen og eksamen” grundigt  
(se Kursist.Eksamen på Fronter).

Medbring billedlegitimation hvis du er selvstuderende 
på HF-E  learning. 

Husk dit UNI-login til alle skriftlige prøver.

Gå på Netprøver.dk i god tid før eksamen og se DEMO.

UNDER EKSAMEN 
På selve eksamensdagen skal du møde i dit lokale senest  
kl. 8:30. Du må ikke medbringe mobiltelefon.

I eksamenslokalet er et område afmærket til din klasse/dit hold. Efter du er ble-
vet krydset af, må du ikke forlade din plads. 

Den første time af eksamen (også i timen efter evt. gruppeforbe-
redelse) skal alle  have ro til at komme godt i gang med opgaven. 

I eksamenslokalet må du ikke kommunikere med omver-
denen. Dette eller anden form for snyd medfører bortvisning 
fra eksamen. Ulovlig brug af internettet medfører bortvisning 

fra  eksamen.

SPECIELT FOR MATEMATIK
C-, B - & A-niveau: 1. delprøve, uden hjælpemidler,  
afleveres  efter en time. Hvis du går i gang med delprøve 2  
før kl. 10, må du ikke bruge hjælpemidler. 

Læs mere på Fronter: Kursist.eksamen > Alt om eksamen.

HUSK: 
Ansvaret for at 

overholde 
eksamens reglerne  

er dit!

Det kan være 
vanskeligt at udregne 

sit gennemsnit.  
Kommer du i tvivl om  

du vil kunne bestå,  
kontakt en 

uddannelses chef!

HVIS DU IKKE KOMMER TIL EKSAMEN
Hvis du på forhånd ved at du ikke kommer til eksamen, skal du kontakte Efterslægten.

VED SYGDOM
1) Ring til Efterslægten omgående (tlf. 3396 4000) – senest kl. 14. 
2) Ring til din læge (samme dag). 

Efterslægten sender dig herefter en mail med nærmere instruktioner. Din læge skal 
 lave en erklæring om sygdom som gælder for eksamensdatoen. Aflevér/send den 
underskrevne erklæring retur til Efterslægten straks – den er en betingelse for at du 
kan gå til sygeeksamen. Du skal selv betale lægeerklæringen.

UDEBLIVELSE
Hvis du udebliver fra eksamen uden lægeerklæring, kan det medføre at du mister din 
studieplads på Efterslægten og din SU.

Mere  
information og  

aktuelt om eksamen:  
Se Fronter: Kursist. 
eksamen > Alt om  

eksamen.


