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Forord 
 
 
Kære elev 
 
Vi vil gerne, at du får en god eksamen og har her i folderen samlet alle de 
informationer, som du bør kende og være forberedt på. Det er vigtigt, at du 
læser den igennem før eksamen og er opmærksom på de forhold, som har 
betydning for dig. 

 
Lærere, censorer, tilsyn og det administrative personale gør deres 
bedste for, at din eksamen foregår uden problemer. 

 
Har du spørgsmål eller mangler du yderligere information, er du 
meget velkommen til at kontakte din studievejleder, kontaktlærer eller 
studiekontoret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 
 
 
 
Link til eksamensbekendtgørelser 
 
 
Her finder du links til bekendtgørelserne. 
 
Undervisningsministeriets bekendtgørelse om prøver og eksamen i 
grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen), 
BEK nr. 41 af 16/01/2014 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/41 
 
Undervisningsministeriets bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene 
og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser 
(eksamensbekendtgørelsen), BEK nr. 343 af 08/04/2016  
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343 
 
Eksamensfag 
Som GF1-elev: 
skal du til eksamen i ét grundfag. 
 
Som GF2 elev: 
Som GF2 elev skal du til eksamen i ét grundfag samt det 
uddannelsesspecifikke fag (detail, handel eller kontor) 
 
Merit 
Såfremt du har merit i et fag, som er udtrukket til eksamen, skal du ikke til 
eksamen i dette fag. Du vil heller ikke, på baggrund af dette, blive udtrukket i 
et andet fag 
 
 
Afleveringsfrister 
Du skal aflevere projekter på de tidspunkter, som din faglærer fortæller dig. Du 
kan ikke komme til eksamen, hvis du ikke afleverer projekter. 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/41
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343


                                                                                                                 
 
Eksamensplan 
 
Du finder din eksamensplan i Studie+ 
 
Caseundervisningsdag 
 
Caseundervisningsdagen er den undervisningsdag, hvor du udarbejder 
casebesvarelsen som er eksaminationsgrundlag til den efterfølgende 
mundtlige prøve.  
Du har mødepligt til caseundervisningsdagen og du skal aflevere 
eksaminationsgrundlaget samme dag, for at kunne gå til den mundtlige 
prøve. 
Skolen udarbejder 5-7 opgaver til caseundervisningsdagen med 
udgangspunkt i fagets mål. Du skal arbejde med alle opgaver på 
caseundervisningsdagen. Efter endt undervisning skal du aflevere din 
udarbejdede besvarelse af de 5-7 caseopgaver, dvs. de besvarelser, du vil 
vise eksaminator og censor til den mundtlige eksamen 
 
Eksamesregler 
 
Hvornår skal du møde? 
I god tid så du kan nå at finde lokalet og blive klar til det tidspunkt, der står på 
din eksamensplan – men senest 15 minutter før eksamen begynder. 
 
Hvad skal du huske at have med? 
De hjælpemidler som det er tilladt at bruge. 
 
Under eksamen 

• vil både lærer og censor være i eksamenslokalet 
• er det som hovedregel læreren, der stiller spørgsmål, men censor må 

også stille spørgsmål 
 
Efter eksamen 
får du din karakter, som lærer og censor er blevet enige om. 



                                                                                                                 
 
Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder reglerne? 
 
Hvis du overtræder skolens eksamensregler, eller hvis du forstyrrer, kan du 
blive bortvist. 
 
 
Sygdom/fravær ved eksamen/hvis du udebliver? 
 
Sygdom: 
Hvis du er syg til eksamen og ønsker at gå til sygeeksamen, skal du ringe til 
skolen inden eksamen starter.  
Du skal også sørge for at gå til læge og få en ”friattest”, som du skal aflevere 
på skolens kontor, inden der er gået 3 dage. Du skal selv betale friattesten. 
Hvis du er syg med Corona, er det en gyldig PCR-test som skolen skal have 
som dokumentation for, at du ikke kan komme til eksamen. 
 
 
Hvis du bliver forsinket 
Skal du ringe til skolen med det samme. Kommer du for sent, skal du 
henvende dig i administrationen. 
 
Skolens telefonnummer er 74 52 12 50.  
 
Hvis du ikke møder 
Møder du ikke til eksamen, kan du normalt ikke fortsætte med din 
uddannelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 
 
 
Klager 
Hvis du vil klage over en eksamen, skal du sende en mail til 
rektor/uddannelsesleder senest 2 uger efter, at bedømmelsen af den 
pågældende eksamen er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og 
begrundet (på baggrund af den stillede opgave og egen besvarelse), og den 
skal indgives individuelt. Du kan klage over eksaminations-grundlaget, 
prøveforløbet eller bedømmelsen. 
 
 
Standpunktskarakter 
Standpunktskarakterer kan du læse om i bedømmelsesplanen i den lokale 
undervisnings- plan, som du finder på skolens hjemmeside. 
 
 
 
Karakterskala 
Når lærer og censor giver karakterer, bruger de 7-trinsskalaen.  
Her kan du se, hvad karaktererne betyder: 
 
12 Den fremragende præstation 
10 Den fortrinlige præstation 
7 Den gode præstation 
4 Den jævne præstation 
02 Den tilstrækkelige præstation 
00 Den utilstrækkelige præstation 
-3 Den ringe præstation 
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