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Hold dagligt øje med Lectio – det er her, du kan se din eksamensplan og evt.
ændringer i din eksamensplan. Oversigter over skriftlige eksamener og
prøveperioder kan findes på www.uvm.dk.
Hvis du bliver syg til en eksamen eller årsprøve, mundtlig og skriftlig, skal du
hurtigst muligt melde dig syg til kontoret (tlf. 33 96 41 41) og komme med en
lægeerklæring, som er udstedt senest på eksamensdagen. Lægeerklæringen skal
afleveres til skolens kontor senest en uge efter den dag, du var syg.
Hvis du skal til prøve i et fag, hvor der er særlige krav om aflevering af synopsis (ex.
AT), opgaver eller eksamensprojekter forud for indstilling til prøve, er aflevering af
disse en forudsætning for at kunne komme til prøve.
Kom i god tid til både mundtlige og skriftlige eksamener og årsprøver (mindst ½
time før). Ved skriftlige eksamen/årsprøve lukkes dørene til prøvelokalet kl. 8.50. En
eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at
aflægge prøven.
Du skal selv medbringe computer til skriftlig eksamen/årsprøve – skolen leverer
strøm og printer. Der er normalt ikke adgang til nettet (undtaget er prøver med
netadgang). Du skal downloade alle ordbøger, i-bøger, materialer, noter og
gamle opgaver, du gerne vil have adgang til under prøven på din computer og
eller USB. Du kan ikke forvente at kunne downloade og udprinte materiale på
skolen umiddelbart før prøvens start. Du kan ikke hente materiale, der ligger på
lectio, facebook, dropbox eller lignende steder under prøven. Uretmæssig brug af
nettet og kommunikation med omverdenen betragtes som forsøg på snyd og kan
medføre bortvisning fra eksamen.

1	
  

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

	
  

Husk egne hjælpemidler, noter, bøger og skriveredskaber (til skriftlig eksamen er
det ikke tilladt at låne af hinanden).
Det er dit ansvar at have en udprintet besvarelse klar til aflevering ved
prøvetidsudløb.
Du kan først hente din computer og noter, når prøven er slut – du må gerne tage
overtøj og telefon med, hvis du forlader prøvelokalet, før prøven er slut.
Når spørgsmålet er trukket/opgavesættet er udleveret, er prøven påbegyndt.
Alle instruktioner fra vagterne skal efterleves.
Hvis du skal til eksamen med lang forberedelse, skal du trække spørgsmål på
administrationsgangen. Du skal møde præcis til den angivne tid (kl. 8.00 eller kl.
12.00). Tidspunktet fremgår af din eksamensplan.
Du må ikke bruge andre hjælpemidler end de tilladte i forberedelsen. Mobiltelefoner
afleveres til din lærer før eksamens begyndelse. Hvis du skal til mundtlig prøve i
tysk, fransk, spansk eller italiensk, må du ikke have din egen computer med i
forberedelseslokalet. Skolen stiller en computer op, så der er adgang til ordbøger
og evt. I-bøger.
Du må ikke forlade forberedelseslokalet. Tilkald evt. en gangvagt.
Snyd medfører bortvisning og at du evt. først komme til prøve til næste ordinære
eksamenstermin. Ved skriftlige eksamener underskriver du på sidste side og
attesterer hermed, at det er eget arbejde, du afleverer.
Evt. klage indgives skriftligt til rektor senest to uger efter, at karakteren for eksamen
er offentliggjort.
Aflever løbende de bøger, du ikke skal bruge mere på bogdepotet
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GEFION EKSAMENSFAQ 2015
Hvor mange fag kan man komme op I?
Man skal aflægge ni prøver i alt (skriftlige + mundtlige). I de ni prøver indgår
Studieretningsprojektet og AT-eksamen. Disse er obligatoriske. Hvis man har et ekstra
A-fag, skal man også op til en ekstra prøve.
Alle øvrige prøver sker der lodtrækning iblandt. Dette sker dog sådan at i A-fag med
både skriftlig og mundtlig eksamensmulighed kommer man op i mindst en af disse.
Man skal efter 2. g have været oppe i mindst to prøver.
Det er kun prøver på det højeste niveau, man har faget, der tæller. Dvs. har man været
til eksamen i et fag i 1. g og vælger dette som valgfag i 3. g - tæller 1. g-prøven ikke
med i de ni.
Mindst tre af de ni eksamener skal være mundtlige. Heraf er AT-eksamenen den
eneste obligatoriske.
Mindst tre af de ni eksamener skal være skriftlige.

Er nogle fag obligatoriske at komme op i?
Det eneste fælles obligatoriske eksamensfag (dvs. for alle) er AT i 3. g.
Herudover er reglen, at i et fag på A-niveau, der har både en mundtlig og en skriftlig
dimension, skal man op enten skriftligt, mundtligt eller begge dele.

Hvornår er man bestået?
Man består hvis ens samlede gennemsnit (inklusive årskarakterer) er 2,0 eller derover.
Man dumper ikke, fordi man får under 02 i et eller flere fag, hvis det samlede
gennemsnit i øvrigt er mindst 2,0, og man har aflagt det antal prøver, man skal samt
afleveret SRP.
Når oprykningssnit til 2. g og 3. g beregnes bruges et simpelt gennemsnit af
årskarakterer, årsprøvekarakterer og eksamenskarakterer. Dette snit skal være på 2,0
eller derover for at oprykning tillades.
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Skal jeg til skriftlige årsprøver?
Ja, der er skriftlige årsprøver for alle 1. g’ere og 2. g’ere.
Alle 2. g'ere kommer til afsluttende skriftlig opgave i dansk.
1a, b, c, j, h og k kommer til afsluttende skriftlig opgave i engelsk.
1d, m, n, o, p, q, v, u, z, t, x & y kommer til afsluttende skriftlig opgave i matematik.
1e kommer til afsluttende opgave i græsk/latin.
Datoerne bliver meldt ud i forbindelse med eksamensplanens offentliggørelse.
Hvis jeg bliver syg?
Hvis du bliver syg til eksamen, skal du ringe til kontoret, søge læge og få en
lægeerklæring senest samme dag. Hvis du ikke har meldt dig syg og kontaktet din
læge, bliver dit fravær betragtet som udeblivelse.
Hvis du bliver rask i løbet af eksamensterminen, vil den/de eksaminer, du har været
forhindret i at deltage i, blive lagt i den ordinære eksamenstermin. Hvis dette kan lade
sig gøre, har du ikke ret til sygeeksamen efter sommerferien.
Hvordan afleverer jeg bøger?
3. g’ere skal aflevere alle bøger senest den 23. juni. 1. g og 2. g skal aflevere bøger,
som I ikke skal bruge mere, eller som andre skal bruge, senest den 23. juni.
Man kan se, hvilke bøger, der skal afleveres på BOSS (link fra Lectio eller øverste
højre hjørne på gefion-gym.dk). Der udsendes også besked med link på Lectio, e-mail
eller SMS.
Det anbefales at komme i god tid med bøger for at undgå kø. Aflever gerne lidt ad
gangen.
Man skal selvfølgelig ikke aflevere bøger, før man har brugt dem til eksamen.
Husk at kontrollere din kvittering ved afleveringen for at sikre dig, at alle bøger er
komme med. Er en bog af en eller anden grund ikke kommet med, hænger du på den,
når du har forladt bogdepotet.
Bortkomne bøger skal erstattes. Indbetaling kan ske kontant i bogdepotet ved
aflevering.
Der udskrives regning for ikke-afleverede og ikke-erstattede bøger efter 23. juni. Disse
regninger er påført gebyr.
Afleverer man ikke sine bøger efter udsendelse af to regninger, overgives sagen til
SKAT.
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