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EKSAMENSBESTEMMELSER
Når du tager en hg-uddannelse, skal du til forskellige eksaminer i løbet af den tid, du går
på uddannelsen. Antallet af eksaminer er bestemt i de bekendtgørelser, der er gældende
for uddannelsen.
Et grundforløb varer typisk 2 år. I den periode skal du til
•
•
•

eksamen i 3 grundfag
afsluttende grundforløbsprojekt
eventuelt eksamen i valgfag

Desuden kan der være interne prøver.
Nedenfor får du en beskrivelse af, hvordan de forskellige prøver/eksaminer forløber.

CASE-EKSAMEN I GRUNDFAG
Casehistorie

I alle grundfag afholdes der eksamen med udgangspunkt i en casehistorie, der handler om en virksomhed,
der er udvalgt af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år i begyndelsen af februar. I enkelte grundfag skal du desuden aflevere et
produkt for at have mulighed for at gå til eksamen (se
næste side).

Eksamensplan

Casearbejdsdagen starter kl. 8.10. Du skal på casearbejdsdagen udarbejde og aflevere en eksamensplan.
Din eksamensplan skal:




omhandle alle caseopgaver
indeholde oplysninger om, hvilke præsentationsværktøjer, du vil bruge
indeholde oplysninger om, hvilken fremstillingsform, du vil bruge

Ud for hver opgave skal du desuden i punktform mere
konkret anføre de planlagte delelementer i præsentationen af hver enkelt opgave.
Det forventes, at du bruger casearbejdsdagen til at arbejde med de opgaver, du får udleveret. Skolen stiller
coach til rådighed på casearbejdsdagen, så du har mulighed for at få vejledning.
Efter casearbejdsdagen må du arbejde videre med din
præsentation af de enkelte opgaver – du kan føje til og
udbygge din præsentation lige indtil selve eksaminationen.
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Eksamensplanen skal afleveres i 2 eksemplarer i
lærerrummet (ved multirummet) tidligst kl. 13.30 og
senest kl. 16.10 på casearbejdsdagen. Hvis du ikke afleverer eksamensplanen, kan du ikke gå til eksamen.
Coach

Eksamen

På casearbejdsdagen stiller skolen en coach til rådighed. Coachens rolle er ikke at hjælpe dig rent fagligt,
men at kunne hjælpe og støtte dig ved at kunne lytte til
dine forslag. Brug derfor casearbejdsdagen til at arbejde stille og roligt med opgaverne her på skolen, og
henvend dig til coachen, når du har brug for vejledning.
Coachen er et tilbud til alle elever.
Eksaminationstiden er 30 min. i alle grundfag. Starttidspunkt vil fremgå af den plan, du får udleveret på
skolen ved eksamensperiodens begyndelse.
Eksamen tager udgangspunkt i din eksamensplan og
forløber som hovedregel således:

.




præsentation af caseeksamensplanen
eksamination i et eller flere af spørgsmålene, som
censor vælger for dig
censor bestemmer varigheden af eksaminationen i
hver enkelt opgave i eksamenssættet.

Forberedelse

Casearbejdsdagen er forberedelsestiden - på selve
eksamensdagen er der ingen forberedelsestid.

Bemærkninger

Skolen stiller relevante præsentationsværktøjer til rådighed under eksaminationen.

Dansk

På alle niveauer skal du i løbet af skoleåret udarbejde
en portfolio, der indeholder dine skriftlige opgaver.
Denne portfolio skal præsenteres til eksamen, hvis
censor bestemmer det.
Manglende udarbejdelse og aflevering af portfolion
medfører, at du ikke kan gå til eksamen.

Engelsk og tysk

På alle niveauer skal du i løbet af skoleåret arbejde
med et individuelt emne. Dokumentation for dette emne
- f.eks. en rapport - skal godkendes af læreren og skal
præsenteres ved den mundtlige eksamen, hvis censor
bestemmer det.
Manglende udarbejdelse og aflevering af dokumentationen medfører, at du ikke kan gå til eksamen.

Informationsteknologi

På niveau E, D og C skal du i løbet af skoleåret udarbejde 2 dokumentationer - f.eks. rapporter - for dit arbejde med it. Emnerne for dokumentationerne skal
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godkendes af læreren, og den sidste dokumentation
skal præsenteres ved den mundtlige eksamen, hvis
censor bestemmer det.
Manglende udarbejdelse og aflevering af dokumentationen medfører, at du ikke kan gå til eksamen.

GRUNDFORLØBSPROJEKT
Eksamen

Grundforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen med
en eksaminationstid på ca. 30 minutter.
Eksamen tager udgangspunkt i en skriftlig (gruppe)
rapport udarbejdet i den afsluttende projektperiode.
Eksamen er individuel, også selvom projektet er udarbejdet i grupper.

Forberedelse

Ingen.

VALGFAG
Eksamen

Du kan komme til eksamen i valgfag, hvis skolen bestemmer det.
Eksamen i valgfag er mundtlig. Eksaminationen varer
20 minutter.

Forberedelse

Der er ingen forberedelsestid.
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EKSAMENSREGLEMENT
Hvis du overtræder skolens eksamensreglement, kan du bortvises fra eksamen. Det betyder, at du først kan gå til eksamen i faget i næste eksamenstermin og dermed også først
afslutte din hg-uddannelse på dette tidspunkt.

Snyd i forbindelse med
opgaveskrivning

Det betragtes som snyd, hvis du har fået andre til at
skrive en rapport eller lignende - eller dele heraf. Snyd
kan medføre bortvisning, og du kan dermed ikke afslutte uddannelsen, før en ny rapport er udarbejdet.

Aflevering af projektrapporter m.v.

Tidsfristerne skal overholdes. Opgaver, rapporter, portfolio eller lignende afleveres ved slutningen af projektugerne.
Dokumentation i fagene dansk, engelsk, tysk og it skal
afleveres på de af lærerne fastsatte datoer.
Manglende udarbejdelse og aflevering medfører, at
du ikke kan gå til den efterfølgende eksamen.

Aflevering af eksamensplan på casearbejdsdage

Det er dit ansvar, at alle opgaver er besvaret og alle
punkter på eksamensplanen er udfyldt, før den afleveres på skolen senest kl. 16.10 på casearbejdsdagen.
Manglende aflevering af udarbejdet eksamensplan
på casearbejdsdagen medfører, at du ikke kan gå til
den efterfølgende eksamen.

Mundtlig eksamen –
grundfag og valgfag

En mundtlig prøve/eksamen er begyndt, når du er
kommet ind i eksamenslokalet.

Sygdom, forsinkelse,
udeblivelse eller afbrydelse af eksamen

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til eksamen,
skal du omgående kontakte studiekontoret, og du skal
aflevere en lægeerklæring, som du selv skal betale.
Hvis du afleverer en lægeerklæring, får du mulighed for
at gå til sygeeksamen.
Hvis du bliver syg under prøven, skal du give besked på
studiekontoret, før du går hjem, og du skal aflevere lægeerklæring.
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Hvis du kommer for sent til en prøve, har du ikke
krav på at deltage i prøven, men du kan - hvis skolen
anser det for rimeligt - få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt.
Hvis du udebliver fra en eller flere eksaminer, vil du
ikke kunne få udleveret eksamensbevis, da du så
ikke har fuldført uddannelsen.

Adfærd ved eksamen
i øvrigt

Du må ikke medbringe MP3, iPod, mobiltelefon eller
lignende til eksamen.
Du må ikke opføre dig sådan, at du generer andre
elever, der skal til eksamen.
Hvis du overtræder eksamensreglementet, vil du blive bortvist fra eksamen.

Klageprocedurer og
klagefrister

Du kan klage over en eksamen.
Ifølge bek. nr. 863 af 16. august 2012 om prøver og
eksamen i erhvervsrettede uddannelser kan elever
indgive klage vedr. forhold ved eksamen senest 2
uger efter, at karakteren er oplyst. Klagen skal
være skriftlig og begrundet og fremsendes til skolen.
Klagen kan omhandle:
1. Eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmål,
opgaver)
2. Eksamensforløbet
3. Bedømmelsen.
Skolen behandler klagen og indhenter eventuelle
udtalelser til brug ved behandlingen. Skolen meddeler hurtigst muligt, hvilken afgørelse, der er truffet i
sagen. Hvis eleven ikke er tilfreds med skolens afgørelse, kan denne senest 2 uger efter, at afgørelsen
er meddelt, indbringes for Undervisningsministeriet dog ikke, hvis sagen drejer sig om en opnået karakter. Klagen fremsendes atter til skolen, der videresender den til ministeriet med skolens udtalelse.

Omprøve eller ekstra
prøve pga. ikke-bestået
standpunktskarakter

Du har ret til (om)prøve, hvis du får karakteren 00
eller -3 som afsluttende karakter (prøvekarakter, hvis
du har været til eksamen - eller som standpunktskarakter).
De enkelte uddannelsers hovedforløb har forskellige
adgangskrav med hensyn til niveauer og karakterer,
og det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om
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den afsluttende karakter er tilstrækkelig til, at du kan
komme i gang med den ønskede uddannelse - ellers
skal du indstille dig til (om)prøve.
Hvis du ønsker at gå til (om)prøve, skal du skriftligt
give skolen meddelelse herom senest 1 uge efter at
karaktererne er modtaget i skriftlig form.
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