
Eksamen 

For at opnå en fuld STX-eksamen skal man gennemføre 8 eksamener og et studieretningsprojekt. 

Dog skal elever med 5 A-niveaufag til en eksamen mere. I HF aflægges eksamen i alle fag med 

undtagelse af idræt-C. 

 

Undervisningsministeriet udtrækker eksamensfag for den enkelte STX-elev efter indberetning fra 

skolen af elevens fag. Elever kan ikke få udtrukket et fag til eksamen, som eleven skal løfte til et 

højere niveau i det næstfølgende skoleår. I A-niveaufag med både mundtlig og skriftlig eksamen 

udtrækkes mindst det ene, og almen studieforberedelse har en obligatorisk mundtlig eksamen. 

I HF kommer en kursist ikke til eksamen i et fag i 1hf, som skal løftes til et højere niveau i 2hf. 

 

Elever er som udgangspunkt tilmeldt eksamen ved afslutningen af undervisningsforløbene i de 

enkelte fag. Undtagelser f.eks. på grund af for meget fravær er nærmere beskrevet i § 7 i eksamens-

bekendtgørelsen (som alle efterfølgende paragrafangivelser henviser til). 

Link til eksamensbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152744  

 

Næste ordinære eksamenstermin for Tårnby Gymnasium & HF er maj-juni 2016. Dato for offent-

liggørelse af eksamensplanen, datoer for de skriftlige prøver og perioden for de mundtlige prøver 

kan findes i kalenderen på følgende link: 
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF15/Maj/150512%20ProeveKalenderGym_2015-2016.pdf 

 

Den enkelte elevs eksamensplan offentligøres med klokkeslæt i ugeplanen i Lectio, hvortil der er et 

link fra skolens hjemmeside. Det er vigtigt at møde i god tid til prøverne. I tilfælde af sygdom skal 

skolen kontaktes telefonisk, og sygdommen skal efterfølgende dokumenteres med lægeattest. Syge-

eksamen afvikles normalt i august og de nærmere regler er fastsat i § 9. 

Konsekvensen af at komme for sent til en prøve kan være udelukkelse fra prøven, hvilket er nærme-

re beskrevet i § 17. 

 

Eleverne skal selv medbringe de tilladte hjælpemidler. Faglærerne vil forud for eksamen orientere 

om de specifikke regler i de enkelte fag, men de generelle regler bl.a. om netadgang er beskrevet i 

§ 15 og i ministeriets uddybende skrivelse, som kan findes på adressen: 
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF13/Proever%20og%20eksamen/130516_Netadgang_ved_proeverne.pdf 

Skolen har mulighed for at skaffe særlige hjælpemidler herunder indscannede udgaver af opgave-

tekster til elever med særlige behov, f.eks. på grund af ordblindhed som beskrevet i § 19. 

Det er vigtigt at eleven selv medvirker ved i god tid før eksamen at kontakte sin studievejleder eller 

en af skolens læsevejledere. 

 

Både mundtlige og skriftlige prøver anses for påbegyndt, når eleven har modtaget opgaven, og i 

påbegyndte prøver skal der foretages en bedømmelse med karakter. 

 

Under prøven er det ikke tilladt for eleven at skaffe sig hjælp fra andre ved elektronisk eller anden 

kommunikation (med mindre der indgår gruppearbejde i fagets eksamensform) eller at anvende 

ikke-tilladte hjælpemidler f.eks. ved at overskride begrænsningen for netadgang under prøverne. 

Hvis det under eller efter en prøve bekræftes, at reglerne er blevet overtrådt, kan konsekvensen 

være, at eleven bortvises fra den pågældende prøve. Ny prøve kan først aflægges i næstfølgende 

ordinære eksamenstermin. De nærmere bestemmelser er angivet i § 20. 

 

Reglerne for klage over eksamen er beskrevet i kapitel 10 i eksamensbekendtgørelsen og lidt min-

dre paragraftungt på ministeriets hjemmeside med adressen: 
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Klager-over-eksamen-i-gymnasiale-uddannelser 

Eventuelle klager skal være skriftlige og konkrete og indgives til rektor senest to uger efter modta-

gelsen af resultatet af bedømmelsen. Skolens ledelse iværksætter derefter den angivne procedure for 

behandling af klagen. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152744
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF15/Maj/150512%20ProeveKalenderGym_2015-2016.pdf
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF13/Proever%20og%20eksamen/130516_Netadgang_ved_proeverne.pdf
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Klager-over-eksamen-i-gymnasiale-uddannelser



Tilgængelighedsrapport


		Filnavn: 

		Eksamensvejledning WT.pdf




		Rapport oprettet af: 

		

		Organisation: 

		




[Angiv personlige og organisationsmæssige oplysninger fra dialogboksen Indstillinger > Identitet.]


Oversigt


Der blev ikke fundet nogen problemer ved kontrol af dokumentet.


		Skal kontrolleres manuelt: 1

		Gennemført manuelt: 1

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 1

		Gennemført: 29

		Mislykkedes: 0




Detaljeret rapport


		Dokument



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Flag for tilgængelighedstilladelse		Gennemført		Der skal angives flag for tilgængelighedstiladelse

		PDF, kun med billede		Gennemført		Dokument er ikke en PDF, der kun er et billede

		Kodet PDF		Gennemført		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Gennemført manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge

		Primært sprog		Gennemført		Tekstsprog er angivet

		Titel		Gennemført		Dokumenttitlen vises i titellinjen

		Bogmærker		Gennemført		Der er bogmærker i store dokumenter

		Farvekontrast		Skal kontrolleres manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Gennemført		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Gennemført		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Gennemført		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Gennemført		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Gennemført		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Gennemført		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Gennemført		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Gennemført		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Gennemført		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Gennemført		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Gennemført		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Gennemført		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Gennemført		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Gennemført		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Gennemført		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Gennemført		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Gennemført		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Gennemført		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Gennemført		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Gennemført		Passende indlejring






Tilbage til toppen
