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Forord

Kære EUX elev

I maj/juni måned skal du til eksamen for at afslutte din EUX-uddannelse.
Vi vil gerne, at du får en god eksamen og har her i folderen samlet alle de
informationer, som du bør kende og være forberedt på. Det er vigtigt, at du
læser den igennem før eksamen og er opmærksom på de forhold, som har
betydning for dig.

Lærere, censorer, tilsyn og det administrative personale gør deres bedste
for, at din eksamen foregår uden problemer.

Har du spørgsmål eller mangler du yderligere information, er du meget
velkommen til at kontakte din studievejleder, kontaktlærer eller
studiekontoret.
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Afsnit 1 Bekendtgørelser
Bestemmelser for uddannelsen findes i:
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 19. april 2016 – Bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser – og andre relevante bekendtgørelser http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Uddannelser/Eux/Om-eux
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse direkte link til bekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 343 af 8. april 2016
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdomsog voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) direkte link til bekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722

Afsnit 2

Vigtige datoer

Sidste undervisningsdag
er den 18. maj 2018
Offentliggørelse af eksaminer
De skriftlige eksaminer samt de mundtlige prøver, der afholdes før den 30. maj, bliver
offentliggjort den 16. maj 2018.
Vi offentliggør alle eksaminer den 23. maj. Karakterer og eksaminer kan ses i elevplan.
Vigtigt!
Eksamensplanen finder du i Elevplan ved at gå ind under uddannelsesbog og herefter
eksamensplan. Sker der ændringer med eksamensplanen efter offentliggørelsen, vil du
modtage en sms, så sørg for at dit nummer er opdateret i itslearning.
1. skriftlige eksamensdag
På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde en oversigt med
eksamensdatoer for de skriftlige fag:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Proever-ogeksamen/Kalendere-og-oversigter-for-gymnasiale-uddannelsers-proever-og-eksamen
1. mulige eksamensdag
Eksamen er planlagt i perioden fra den 24. maj til og med den 27. juni.
Afslutning
Torsdag den 28. juni 2018 kl. 10.00.
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Afsnit 3

Indstilling til eksamen

Skolen indstiller dig til eksamen ved afslutningen af uddannelsen. Du kan normalt kun
indstilles til eksamen, hvis du har deltaget i undervisningen, har afleveret ALLE de skriftlige
arbejder og har fået arbejderne godkendt af de pågældende undervisere, alt i et omfang, som
skolen finder tilstrækkeligt. Det er dine undervisere, der afgiver eksamensindstillingen til
skolens ledelse.

Afsnit 4

Mulige eksaminer

En EUX-eksamen omfatter:
6 prøver i fag på gymnasialt niveau, 1 større skriftlig opgave og 1 mundtlig prøve med
udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt.
Det er Undervisningsministeriet, der udtrækker, hvilke fag du skal til eksamen i.

Afsnit 5

Standpunktskarakterer

Lærerne giver standpunktskarakterer i november og maj i alle fag (der kan være enkelte
undtagelser).

Afsnit 6

Hjælpemidler til eksamen

Udgangspunktet er, at alle hjælpemidler er tilladt ved prøver til eksamen. Er der
indskrænkninger, fremgår det af læreplanerne for det enkelte fag. Hjælpemidler
omfatter også pc’er og lign. De må kun bruges som hjælpemidler og ikke til
kommunikation mellem elever eller i forhold til omverdenen.
Skriftlige eksaminer: Her må du bruge alle skriftlige hjælpemidler, lommeregner og
informationsteknologiske hjælpemidler, med mindre andet fremgår af læreplanen for det
enkelte fag.
Prøverne i Dansk og Engelsk er netprøver, d.v.s. at man må bruge internettet til disse
prøver.
Mundtlige eksaminer: Her må du bruge notater fra forberedelsen og den enkelte
faglærer orienterer dig om, hvilke hjælpemidler du må benytte under forberedelsen.
Eksamen i eksamensprojekt: Her kan du bruge de hjælpemidler, som er nødvendige
for præsentationen.
Du skal selv medbringe PC, headset, skriveredskaber, lineal, viskelæder,
lommeregner, bøger, ordbøger, formelsamlinger mm. Det er dit ansvar at huske disse
ting. Du kan ikke regne med at kunne låne af skolen. Under prøven må man ikke låne
materiale/hjælpemidler af hinanden.
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Skulle du mod forventning ikke have mulighed for selv at medbringe en PC, skal du i
god tid kontakte studiekontoret.

Afsnit 7

Regler for mundtlig eksamen

1

Hvis ikke andet er aftalt med læreren, skal du møde til det tidspunkt, du har fået meddelt
fra skolen.

2

Det er dit eget ansvar at møde til mundtlig eksamination senest 10 minutter før det
meddelte tidspunkt, og at du har husket at medbringe de hjælpemidler, som du må
medbringe til forberedelsen.

3

Når prøven starter, får du udleveret spørgsmål og/eller eventuelle tekster. I
forberedelsestiden skal du udarbejde disposition og løsningsforslag efter lærerens
nærmere anvisninger.
Den tilsynsførende i forberedelseslokalet kontrollerer, at du får den korrekte
forberedelsestid.

4

Både faglæreren (der er eksaminator) og censor stiller spørgsmålene til eksamen.

5

Faglærer og eksaminatorer skal være til stede under hele eksaminationen.

6

Umiddelbart efter eksamen er slut, modtager du din karakter, der er fastsat efter
drøftelse mellem censor og eksaminator.

7

Af hensyn til de andre eksaminander skal der være ro uden for eksamens- og
forberedelseslokalet.

Afsnit 8 Regler for skriftlig eksamen
1

Du skal være på din plads i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøven starter.

2

Du skal selv medbringe PC til de skriftlige prøver, med mindre andet er aftalt.

3

Du må normalt ikke forlade lokalet, før du har afleveret din besvarelse. Bliver det
alligevel nødvendigt, skal en af de tilsynsførende ledsage dig.

4

Du må under prøven kun henvende dig til de tilsynsførende.

5

Det er dit eget ansvar, at du får uploadet din besvarelse korrekt til Netprøver.dk.

6

Det er ikke muligt at ryge i forbindelse med eksamen.

7

Mobiltelefon skal være slukket og afleveres til de tilsynsførende.

Inden prøven starter, vil en eksamensansvarlig kort gennemgå reglerne.
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Afsnit 9

Bliver du syg til eksamen

Sygdom
Bliver du syg på prøve- eller eksamensdagen, skal du ringe til skolen inden eksamensstart
(tlf. 7452 1250). Du skal straks søge læge og fremsende en friattest (du skal selv betale for
friattesten). Andre særlige omstændigheder, der gør, at du ikke med rimelighed kan forventes
at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom.
Forsinkelse
Ring omgående til skolen (tlf. 7452 1250) og meddel, hvornår du kan være til stede. Ved
fremmøde skal du henvende dig på studiekontoret, hvor den uddannelsesansvarlige afgør,
om du kan deltage i den pågældende eksamen.

Afsnit 10 Snyderi
Af eksamensbekendtgørelsen § 20 fremgår
Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet
fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer
sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller
benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.
Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand
uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit
eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette
til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få
betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende
prøve.
Bliver du taget i at snyde, vil du blive bortvist fra den pågældende prøve. Du kan i så fald først
gå op igen til næste ordinære eksamen, det vil sige året efter. Det betyder også, at du ikke
kan deltage i afslutningen.
Det er snyd, hvis du modtager eller yder hjælp af/til andre til eksamen. Det er også snyd, hvis
du går på nettet på computeren under en prøve, med mindre opgaven er basseret på internet.
Og endelig er det snyd, hvis du skriver af eller citerer fra noget, andre har skrevet uden at
angive kilde. Vær specielt opmærksom på snyderi, hvis du citerer fra dine egne tidligere
bedømte afleveringsopgaver uden at angive kilde.
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Afsnit 11 Karakterskala
Ved karaktergivning anvendes følgende karakterskala efter de af
Undervisningsministeriet fastsatte regler:
7-trinsskala
12:
10:
7:
4:
02:
00:
-3:

Den fremragende præstation
Den fortrinlige præstation
Den gode præstation
Den jævne præstation
Den tilstrækkelige præstation
Den utilstrækkelige præstation
Den ringe præstation

Afsnit 12 Sådan får du dine karakterer
Skriftlige eksaminer
Kan du se på itslearning fra onsdag den 14. juni 2017.

Afsnit 13 Sådan består du din uddannelse
Eksamen er bestået, når de vægtede eksamenskarakterer er beregnet til mindst 2,0.
På itslearning ligger der et link, hvor du har mulighed for at beregne dit gennemsnit.

Afsnit 14 Du har mulighed for at klage
Klage over opnåede eksamenskarakterer
Du kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer ved eksamen senest 14 dage
efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt dig. Klagen skal være skriftlig og
begrundet. Klagen kan vedrøre:
1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende
2) prøveforløbet eller
3) bedømmelsen
Skolen indsender klager over eksaminationsgrundlaget til Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet, hvis opgaven ved prøven er stillet af styrelsen.
Skolen afgør, om klagesagen skal behandles eller afvises som åbenbar grundløs.
Skal sagen behandles, forelægges klagen straks for eksaminator og censor(er) med
anmodning om en faglig udtalelse.
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Du vil få tilsendt kopi af udtalelserne og har så 7 dage til at fremsende kommentarer til
udtalelserne (ikke et krav).
Efter tidsfristens udløb træffer skolen sin afgørelse, som vi meddeler dig og evt. andre
berørte eksaminander hurtigst muligt. Afgørelsen kan gå ud på:
1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver
2) tilbud om ny prøve (omprøve) eller
3) at klageren ikke får medhold i klagen.
Du har mulighed for at klage over skolens afgørelse til Undervisningsministeriet.
Klagen skal sendes via skolen (frist 2 uger).
Vi henviser i øvrigt til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og
studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen),
kapitel 10.
Klage over opnåede standpunktskarakterer
Klageproceduren er den samme som klageproceduren over eksamenskarakterer.

24.01.18 DJ
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