Eksamensorientering 1hf vinter 2020
(udleveret til 1. hf-elever d. 7. dec. 2020. Mundtlig orientering blev givet samme dato)

Om udtrækket
-

Som HF-elever skal du op i alle fag. Der skal afsluttes min. ét fag efter hvert semester
Vinter (billedkunst, idræt, musik) 15.-17. december
Sommer (matematik, NF – med mindre faget vælges på B-niveau i 2. HF). NF = intern + ekstern

Der til kommer obligatoriske, interne prøver ex. Terminsprøver i januar

Praktiske informationer
-

-

-

-

Prøver og eksaminer fremgår af forsiden på LECTIO
I skal selv holde øje med om der sker ændringer i jeres eksamenstidspunkter via LECTIO.
Ændringer senere end 2 døgn før eksamen får I besked om i LECTIO (via Beskeder). Eksamensplanen
i Lectio er den gældende.
Sørg for at skolen har jeres korrekte telefonnummer. Giv besked til kontoret om ændringer.
Hvis I bytter eksamenstidspunkt med en fra holdet, skal det være med lærerens accept. Når
læreren har sagt OK, skal I sende en besked til TO, hvor I skriver, hvem der bytter med hvem samt
skriver navnet på den lærer, der har accepteret bytningen.
I skal møde 1 eksamination, før I selv skal til prøve. Hvis I skal til eksamen i fx kemi, skal I altså
møde 24 minutter før start på jeres egen forberedelse. Ved eksamener med gruppeeksamen, fx
fysik, møder I mindst 20 minutter før tid.
I Forberedelsestiden Er det ikke tilladt at kommunikere med andre.
Adgang til nettet er ikke tilladt i forberedelsestiden. Dvs. egne materialer skal downloades til
computer (ikke Googledocs, Lectio eller lign.)
Vis hensyn! Ophold jer kun uden for eksamenslokalet lige inden I selv skal op. Husk, der er også kan
være eksamen i andre lokaler end i jeres eget.
Eksamensbekendtgørelsen kan ses i LECTIO under egne grupper, alle elever, Eksamen og prøver

I tilfælde af sygdom eller selvisolation
•
•

I bedes kontakte skolens kontor hurtigst muligt inden eksamen på tlf. 6612 2240. Skolens telefon
har åbent 7.40-14.00.
Hvis du melder dig syg eller er i selvisolation til en eksamen, skal du aflevere dokumentation for din
sygdom (lægeerklæring eller testsvar i tilfælde af COVID-19). Din prøve vil da, hvis muligt placeres
på et senere tidspunkt i eksamensterminen (senest 31. januar) eller alternativt i sommerterminen
2021.

