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 terminsprøven i dansk tirsdag den 9.2.2021 for alle
2. og 3.g’ere virtuelt.

Terminsprøven i dansk ligger ikke sammen med de øvrige terminsprøver i marts. Det er
fordi, terminsprøven i dansk samtidig er en generalprøve på Netprøver.dk. Både for jer så I
kan prøve det og for systemet, som får tjekket, om det fungerer.

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:
Opgavebeskrivelsen udleveres via Netprøver.dk., og her afleveres besvarelsen også. Følg
instruktionerne når I er logget på. I logger på Netprøver.dk med UNI-login eller NemID.

I skal altså logge på Netprøver.dk ca. 10 min før prøven starter. (dvs. ca. 8.50). Her kan I følge
nedtællingen og kl. 9.00, kan I hente opgaven. Hvis det ikke er muligt, så vent et øjeblik og
prøv igen. Hvis det slet ikke fungerer, så send mig en sms (51 22 41 36) – husk navn og
klasse

Når prøvetiden er slut, afleverer I opgavebesvarelsen ved at uploade på Netprøver.dk ved at
følge instruktionerne der. I kan kun aflevere i pdf.

I skal ikke sende til Urkund, der er plagiatkontrol indbygget i Netprøver.dk
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
idé med det ene, det andet eller det tredje, hvis det er en mulighed. Tablet-/ computer2modellen er også tilladt til eksamen, men der vil vi være i stand til at udlevere print af
teksterne.
Vagter:
Alle hold har mulighed for at kontakte Michael (mnl@gfadm.dk) eller Mads
(MBP@allgym.dk) for it-tekniske problemer og jeres dansklærer (via Teams) for fag-tekniske
problemer. Det er en virkelig god idé at downloade Teamviewer:
https://get.teamviewer.com/gymadm inden terminsprøven, så kan lettere få it-hjælp.

Generelle regler til skriftlig prøve:
Terminsprøverne er generalprøver på de skriftlige eksamener – både for os og for jer!
Det er derfor vigtigt, at terminsprøverne afvikles så eksamens-tro som muligt. Derfor gælder
de samme regler og procedurer ved terminsprøver som ved skriftlig eksamen, med mindre I
får besked på andet (se ovenstående vedr. virtuelt).

Dispensationer
Hvis en elev skal have forlænget tid til prøven eller andre dispensationer, skal dette være
aftalt på forhånd. Det er læse-/ skrivevejlederne eller studievejlederne, der indstiller elever
til dette.

Snyd
Det er uden for enhver diskussion, at kommunikation med andre fysisk og på alle medier vil
blive betragtet som snyd. Derfor er mobiltelefoner, mails, Facebook og andre
kommunikationsmedier ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at dele dokumenter via dropbox,
airdrop mv. Sørg for at slå notifikationer fra.

Skolen vil foretage tage stikprøvekontrol og ved mistanke om snyd, vil vi undersøge
computerens log. Private søgninger, foretaget inden eksamen, bør slettes.

Netværk og digitale hjælpemidler
I må gå på netværket og hente en elektronisk udgave af opgaveformuleringen via
Netprøver.dk. Det er også her, du afleverer besvarelsen elektronisk.

Der er tilladt at benytte ordbøger online. I må benytte hjemmeside og programmer, I
tidligere har benyttet i undervisningen (”egne læremidler”), men selvfølgelig ikke
søgemaskiner, opgaveportaler eller oversættelsesprogrammer. Tal med faglæreren om,
hvad I må bruge.
Hjemmesider eller programmer, der er benyttet i undervisningen, skal fremgå af holdets
undervisningsbeskrivelse. Det er ikke tilladt at følge dybe links.
Dansklærerne har lavet en liste over tilladte hjemmesider, vær opmærksom på den!
Den overordnede regel mht. brug af nettet er: Alt hvad der kan downloades, skal
downloades. Hjemmesider og programmer, der ikke kan downloades, må kun benyttes,
hvis de fremgår af holdets undervisningsbeskrivelse = lærerens udleverede liste.

Hvis du er i tvivl, om du må bruge en
hjemmeside eller et program, så brug
denne nøgle →

Se regler og eksempler på ”egne læremidler”:
file:///C:/Users/aghvl/Downloads/171130-Orienteringvedroerende-fortolkningen-af-paragraf-15-stk-2-april-2014.pdf

Ved snyd bortvises eleven fra den pågældende prøve. Eleven kan gå til prøve igen ved næste
termin (eller før hvis det er ved en termins- eller årsprøve), hvis der ikke foreligger flere
tilfælde af snyd, idet gentagende snyd kan føre til bortvisning fra uddannelsen.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722 §20
Husk at man ikke må bruge tidligere bedømt materiale – fx gamle opgaver uden at henvise til
det, ellers vil det være plagiat. Tidligere bedømt materiale tæller ikke med i bedømmelsen.
I må gerne benytte jeres eget lokale lukkede drev, fx til at gemme opgaven, men I må ikke
tilgå fælles dokumenter eller drev. Det vil blive betragtet som forsøg på snyd og kan medføre
bortvisning. Sørg for at lukke fællesdrev, stoppe synkroniseringer, downloade dokumenter
etc. Inden eksamen.
It-afdelingen har lavet vejledninger i, hvordan man downloader fra OneNote og hvordan
man stopper synkronisering. Henvend dig til Michael eller Sidse i Studiecenteret, hvis du er i
tvivl eller har brug for hjælp.
Vejledningerne ligger på skolens hjemmeside og kan tilgås via Lectioforsiden – inden prøven!
Husk også at du ikke må gå på Lectio under eksamen, så materialer, gamle opgaver etc.
skal downloades inden prøven.

Se alle regler vedr. eksamen her:
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer

Gode råd!
• Husk at gemme undervejs!!
• Husk at gemme opgavebesvarelsen under et genkendeligt navn, så du ikke uploader
den forkerte opgave.
• Hvert år er der en elev, der mister sin opgave undervejs eller afleverer den forkerte
opgave, det giver karakteren -3. Vi kan ikke hjælpe dig, og du må ikke få en omprøve
på den baggrund.
• Hav styr på tilladte hjælpemidler (dansklærernes udleverede liste).
• Sørg for at opdatere din computer inden prøven.
• Sørg for at downloade gamle opgaver og andre dokumenter inden prøven.
• Vær veludhvilet og top tunet selvom prøven foregår i nærheden af din seng

Altså:
• Sygdom eller andre forhindringer: Ring til Hanne på 51 22 41 36. Hurtigst muligt.
• Opgaverne udleveres via Netprøver.dk log på med UNI-login eller Nem ID
• Opgaverne afleveres på Netprøver.dk log på med UNI-login eller NemID.

•

•
•

Hvis I har it-problemer, kontakter I Michael (mnl@gfadm.dk) eller Mads
(MBP@allgym.dk) Download allerede nu Teamviewer:
https://get.teamviewer.com/gymadm
Hvis I har fag-tekniske problemer, kontakter I jeres dansklærer (via Teams) – man kan
kun få hjælp til fagtekniske spørgsmål – ikke fagfaglige.
Selvom prøven er virtuel hjemmefra 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).

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.

God fornøjelse!!
Hilsen Hanne

02.02.2021

