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Brug af computer ved eksamen - Styr på hardware, software og brug af internettet 
Det er dit ansvar, at din computer og programmerne fungerer, når du er til eksamen. Du kan ikke forvente 

at låne udstyr, hvis det går galt.  

Vi forsøger at hjælpe, hvis der opstår problemer, men det koster tid for dig. Så vær forberedt og sørg for at: 

• Styresystemet på din computer er opdateret (og at det ikke starter opdatering automatisk – midt i 

eksamen). 

• Have afprøvet ALLE de programmer du skal anvende: Word, Excel, pdf-læser (Adobe, fx), matematik-

programmer, ordbøger, etc. 

• Have styr på hvordan du benytter Netprøver.dk, hvor digitale opgaver tilgås og afleveres. Herunder at 

du ved, hvordan du gemmer din besvarelse som pdf-fil, der er afleveringsformatet i Netprøver.dk. 

• Medbringe høretelefoner, der passer til computeren. 

• Medbringe et eksternt hukommelsesmedie – fx et usb-stik – hvor du kan tage sikkerhedskopier af din 

opgavebesvarelse. Gem løbende BÅDE på computeren OG på det eksterne hukommelsesmedie (IKKE i 

skyen – det er forbudt). 

• Medbringe strømforsyning. Hvis du også har en printer med, skal du også medbringe en stikdåse med 

minimum to udtag. 

Angående print 
Ved digitalt stillede prøver er det muligt at få printet opgaven ud. Hvis det skal være fra skolens printer, skal 

du medbringe et usb-stik. Ventetid må forventes, da det er eksamensvagterne, der skal printe for dig. 

Det er tilladt at medbringe egen printer. 

 

Brug af internet 
1) Eleverne må ikke kommunikere med omverdenen.  

2) Eleverne skal så vidt muligt have alle undervisningsmaterialer/læremidler, egne noter og arbejder 

liggende lokalt på computer og/eller eksternt hukommelsesmedie.  

NB. Det er tilladt at medbringe mere end en computer/device. 

3) Eleverne har kun adgang til internetmateriale/-sider, der fremgår af studieplanen/undervisnings-

beskrivelsen og som ikke umiddelbart er muligt at have liggende lokalt. 

4) Det er tilladt at tilgå Lectio. 

5) Er du i tvivl under eksamen, så spørg en vagt! 

 

Man må ikke tilgå online fildelingstjenester (OneDrive, Dropbox, GoogleDrev, iCloud, etc.), 

kommunikationsmedier (mailsystemer, sociale medier, etc.) og søgemaskiner (Google, Bing, etc.). 

Man må ikke søge efter artikler i artikeldatabaser som Infomedia eller videoer på YouTube eller lignende 

tjenester.  

Du må kun anvende skolens netværk. Trafikken på skolens netværk logges.  

Skolen forbeholder sig ret til ved stikprøver at kontrollere elevernes færden på internettet under prøverne 

ved gennemgang af computerens søgehistorik. Slet derfor dine browserdata inden prøven, hvis der er 

internetsøgninger, du ikke ønsker skolen skal have kendskab til.  


