
Terminsprøver – virtuelle – Info. til elever. 
 
Hej med jer, 
 
Håber det kører nogenlunde på jeres hjemmearbejdspladser – og at der også er overskud til at nyde noget 

mere tid sammen med familien (på godt og ondt – det er jeg klar over      ) 
 
Som jeg tidligere har skrevet, afvikler vi alle terminsprøver virtuelt. 
 
Reglerne mht. hjælpemidler, kommunikation og netadgang er de samme. Kun rammerne er (i den grad) 
anderledes. 
 
Proceduren mht. udlevering og aflevering af opgaver bliver også lidt anderledes, og jeg skal forsøge at 
forklare det herunder. Det samme gælder bemanding med vagter og tilfælde af sygdom. 
 
Sygdom eller andre forhindringer: 
Ring til Hanne på 51 22 41 36. Hurtigst muligt! 
 
Udlevering af opgavebeskrivelser/ aflevering af opgavebesvarelser: 
Jeg har til alle hold oprettet en opgave (”Terminsprøve”) under opgaver i Lectio – altså som en alm. skriftlig 
aflevering.  
10-15 min. før prøven går i gang, lægger jeg selve opgavebeskrivelsen op, så I kan tilgå den kl. 9.00 (8.00 for 
musik). Prøv for jeres egen skyld, at overholde tiderne. 
 
Der er lidt særlige omstændigheder i forbindelse med matematik, samfundsfag og spansk (delprøver), sørg 
for at tale med jeres faglærere om det. Skriv til dem, hvis I er i tvivl og ikke har flere moduler inden 
terminsprøven. 
 
Når prøvetiden er slut, afleverer I opgavebesvarelsen ved at uploade, som I plejer, når I afleverer skriftlige 
opgaver. 
Husk at tjek med jeres lærere, hvilket format I skal aflevere i (pdf eller Word). 
Husk at få adressen fra jeres lærere, hvis I også skal sende opgaven til Urkund. 
 
Der er elever, der har forlænget tid. Jeg har ud for jer lavet en note, så lærerne ved det. I afleverer så 
selvfølgelig bare ”for sent”. 
 
Opgavebeskrivelser: 
I nogen fag udleveres opgavebeskrivelsen som et link med en bruger/ kode. Linket og bruger/ kode vil jeg 
skrive i feltet ”Opgavenote”. 
 
I andre fag udleveres opgavebeskrivelsen som pdf. Den lægger jeg op, som opgaver normalt lægges op i 
feltet ”Opgavebeskrivelse”. 
 
I sagens natur, kan vi ikke printe teksterne til jer, men de, der har mulighed for det, kan jo gøre det selv, 
eller anvende en tablet eller ekstra computer ved siden af. Det vil være en god ide med det ene, det andet 
eller det tredje, hvis det er en mulighed. Tablet/ computer2 -modellen er også tilladt til eksamen, men der 
vil vi være i stand til at udlevere print. 
 
Vagter: 
Alle hold har mulighed for at kontakte Ulrik eller Mads for it-tekniske problemer og en faglærer for 
fagtekniske problemer. I nogen tilfælde er det holdets egen lærer – i andre tilfælde er der én fagvagt, der er 
vagt for alle de parallelle hold.  
 
Under ”Opgavenote” kan I se, hvordan I kontakter Ulrik/ Mads og fagvagten. 



Her følger en oversigt over hvilke lærere, der er fagvagter på de forskellige dage. 
 

Dag Fag Fagvagt 

Torsdag den 26.3. Engelsk (2.g) TKA 

Fredag den 27.3. Matematik (2.g) Holdenes egne lærere 

Tirsdag den 31.3. Engelsk (3.g) TKA 

Fysik RLA 

Onsdag den 1.4. Spansk RAR 

Kemi ERT 

Tysk JVO 

Torsdag den 2.4. Musik NKJ 

Samfundsfag 1. delprøve: holdet egen lærer 
2. delprøve: TSV 

Biotek MMA 

Biologi AAN 

Fredag den 3.4. Matematik (3.g) Holdenes egne lærere 

 
 
Altså: 
 

• Opgaverne udleveres på Lectio under opgaver – hav styr på om I skal kigge efter en pdf-fil eller et 
link - husk at være omhyggelige med bruger og kode, som står samme sted. 
 

• Opgaverne afleveres ved at uploade opgavebesvarelsen som normalt ved almindelige afleveringer 
– husk at have styr på hvilket format (pdf/ word) og evt. hvilken Urkund-adresse. 
 

• I feltet ”Opgavenote” kan I se, hvem I skal henvende jer til, hvis I har it-problemer (Ulrik/ Mads) 
eller fagtekniske spørgsmål (fagvagten) – man kan kun få hjælp til fagtekniske spørgsmål – ikke 
fagfaglige. 
 

• Der gælder de samme regler mht. hjælpemidler og kommunikation og at alt, der kan downloades, 
skal downloates på forhånd (hvor fjollet det end kan forekomme nu, men så er det jo gjort til 
eksamen). 
 

• Hvis I er i tvivl om hvilke hjælpemidler og regler i øvrigt – så tjek ”vejledning til skriftlige prøver” via 
jeres Lectioforside. 

 
Og så husk nu: Formålet med Terminsprøver er at vi alle - men især jer elever - kan prøve hvordan, det 
foregår til eksamen. Hvor meget tid, der er til rådighed, opgavernes omfang og sværhedsgrad, hvilke 
hjælpemidler, man skal kunne klare sig med og have styr på etc. 
 
Den praktiske afvikling er jo så som den er, men den tid og de hjælpemidler, der er til rådighed, er det 
samme, og derfor en god mulighed for at prøve, hvordan det er. 
 
Hvis I snyder, er det jer selv, I snyder for en generalprøve!! 
 
Spørg jeres lærere, hvad de har tænkt sig at bruge terminsprøverne til fx i forbindelse med deres faglige 
vurdering af jer. 
  
Hvis I har nogen spørgsmål, før under eller efter terminsprøverne, så skriv til mig på Lectio eller send en 
SMS (51224136) til mig. 
 
God fornøjelse!! 
Hilsen Hanne 


