Eksamensfolder 2021

Oversigt og regler vedrørende de afsluttende
skriftlige prøver 2020/21 på Randers Realskole

Indhold
Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole,
der skal til eksamen. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved
skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en specifik liste over de
forskellige hjælpemidler, som du må benytte i de forskellige fag.
På bagsiden er der en oversigt over, hvornår der er eksamen i de
forskellige fag og på hvilket tidspunkt, du skal møde.
Vel mødt til eksamen.

Indholdsfortegnelse:
Side 3.................................. Generelle regler
Side 5.................................. Tilladte hjælpemidler
Side 6.................................. Anvendelse af pc - generelt
Side 7.................................. Pc til eksamen - huskeliste
Side 8.................................. Eksamensoversigt

Generelle regler
- Du skal selv medbringe skrivemateriel.
- De tilladte hjælpemidler fremgår af oversigten på side 5.
Er du på nogen måde i tvivl, må du endelig spørge din faglærer.
- Opgavesættene må ikke bringes uden for lokalet under prøven.
- Ønsker du noget under prøven, f.eks. mere papir, skal du række
hånden op og afvente, at et opsyn kommer ned til dig.
- Under prøven må du ikke henvende dig til andre end opsynet hverken
ved ord eller tegn. Overtrædelse af dette vil medføre bortvisning.
- Brug af mobiltelefon er ikke tilladt. Den skal være slukket og må ikke
være tilgængelig. Det betyder rent praktisk, at den skal lægges i ens
taske sammen med øvrige ikke eksamens relevante genstande.
Tasken opbevares under prøven samlet for alle deltagere i den ene
ende af prøvelokalet.
- Det er tilladt og meget fornuftigt at nyde mad og drikke under
prøven. Ligeså slik, men det er vigtigt at medtænke, at det, der spises
(eks. chips eller lignende), ikke må genere de andre elever ved prøven.
- Vis hensyn! Kom ikke i sko, der vil larme, når du evt. forlader
eksamenslokalet sammen med et opsyn. Medbring en varm trøje,
så du ikke kommer til at fryse under prøven.
- Hvis du under prøven forsøger at skaffe dig uretmæssig hjælp eller
giver en anden hjælp, skal skolens leder bortvise dig fra prøven.
Herefter skal ministeriet afgøre, om du ved den næste prøvetermin
skal have lov til at indstille dig til prøve i det pågældende fag.
- Det udleverede papir skal ligge fladt på bordet og må ikke deles i
mindre stykker. Du skal straks ved prøvens begyndelse forsyne
forsiden af hvert enkelt stykke af det udleverede papir med dit UNIlogin (brugernavn), elevnummer med videre.
- Vær opmærksom på, at kun de underskrevne sider vil blive
sendt til censor.
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...generelle regler
- Anvendelse af blyant er tilladt til tegninger og svarark i matematik
med hjælpemidler/matematik i 9. og 10. klasse.
- Prøven varer på Randers Realskole i det tidsrum, der er anført i
oversigten på bagsiden.
- Hvis du er nødt til at forlade eksamenslokalet under prøven grundet
toiletbesøg eller lignende, skal du ledsages af et opsyn.
- Ved en prøve med en varighed på 3 eller 4 timer meddeler en af
de tilsynsførende 1 time, 0,5 time og 15 minutter før prøven slutter,
hvor lang tid der er tilbage af prøvetiden.
- Ved udløbet af den tid, der er afsat til prøven, tilkendegiver den tilsynsførende, at prøven er slut. Du skal dog blive siddende stille på din plads,
og du må ikke kommunikere med andre, før alle besvarelser er afleveret.
- Inden aflevering skal du sikre dig, at alle forsiderne på de afleverede
ark er forsynet med navn på skolen, prøvens og opgavens art, klasse/
hold og dit eget brugernavn til UNI-login (tidligere ens navn) samt
elevnummer. (Husk, at hvis du anvender pc, skal du ”underskrive”
hvert opgaveark med dit brugernavn udført med kuglepen).
- Bliver du syg ved en skriftlig prøve, skal du i god tid inden prøvens
start kontakte skolen og informere om dette. Herefter vil du blive
indstillet til sygeprøve i december/januar.

Tilladte hjælpemidler
Niveau

Fag

Hjælpemidler

FP9

Dansk,
retskrivning
og læsning

Prøven afvikles som digital selvrettende prøve.
Der må anvendes ordbøger/elektroniske ordbøger,
som er i overensstemmelse med gældende
retskrivning, fastsat af Dansk Sprognævn.

FP9

Dansk skriftlig
fremstilling m.
adgang til
internettet

Der må benyttes ordbøger, leksika osv. samt alle de
materialer/hjælpemidler, der er anvendt i den daglige
undervisning. Eleverne medbringer selv
høretelefoner. Se s. 4 vedr. brug af internettet.

FP10

Dansk skriftlig
fremstilling m.
adgang til
internettet

Del a er en digital selvrettende prøve, som afvikles på
computer, der må anvendes ordbøger . Ved b- og
c-delen må der benyttes materialer fra
undervisningen, herunder leksika, ordbøger og
internet. Eleverne medbringer selv høretelefoner.
Se s. 4 vedr. brug af internettet.

FP9

Matematik uden
hjælpemidler

Prøven afvikles som digital selvrettende prøve.
Ud over computer må der kun anvendes ikke-elektroniske hjælpemidler (passer, lineal, vinkelmåler ...)

FP9

Matematik med
hjælpemidler
Se s. 4 vedr. brug
af internettet.

Undervisningens daglige hjælpemidler må anvendes,
herunder lommeregner, skrive- og tegneredskaber,
elevens egne noter og opgaver, godkendte formel- og
tabelsamlinger samt lærebøger, opslagsværker, lærerproducerede kompendier og lignende. Digitale hjælpeprogrammer, der er anvendt i dagligdagen (såsom Geogebra, CAS-programmer og elektronisk formelsamling), må
gerne anvendes. Eleverne medbringer selv høretelefoner.

Matematik

Som Matematik med hjælpemidler, FP9 (se ovenfor)

FP10

BRUG AF INTERNETTET
KUN i Dansk skriftlig fremstilling er der adgang til at søge informationer på internettet. Det er under ingen omstændigheder
tilladt at benytte internettet til at kommunikere med andre!
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Brug af pc - generelt
Du skal medbringe din egen bærbare computer til prøverne. Den skal
kunne logge på RRS-adgangen. Med skolens netværksopsætning er det
ikke nødvendigt at medbringe egen printer. Når der er logget på RRS,
kan der trådløst skrives ud på den/de printere, der er sat op i lokalet.
Der vil være strømudtag ved hver elevplads.
I lokalerne bliver der placeret elev-navneskilte ved hver plads, der
angiver, hvor du skal sidde.
Før prøven går i gang, skal du logge på RRS med din personlige Intrakode. Den giver under prøven adgang til et skrivebord, der er sat
specielt op til prøven, og som giver adgang til de programmer, der skal
bruges til prøverne.
Som til sidste terminsprøve er der kun mulighed for at anvende
internettet til informationssøgning i Dansk skriftlig fremstilling
- og ikke i andre fag!
Denne mulighed må under ingen omstændigheder bruges til
kommunikation med andre eller andet snyd. Sker dette,
vil det medføre bortvisning fra prøven!!
Det er vigtigt for os at understrege, at Randers Realskole ikke
kan påtage sig ansvaret for fejl på den medbragte pc. Opstår der
funktionsfejl, skal prøven færdiggøres på traditionel vis.

PC til eksamen. Husk!
Det er elevens og faglærernes fælles ansvar at sikre, at eleven er
fortrolige med følgende huskeregler:
Du skal inden prøvens start have tændt og klargjort din pc.
Du skal anvende de officielle skabeloner med sidehoved og sidefod.
Dem finder du i mappen ”Opgave-skabeloner”. Dobbeltklik på denne
mappe. I det vindue, der nu åbnes, er det muligt at vælge ” 9. klasse”
eller ”10. klasse”. Mappen indeholder de relevante skabeloner
med sidehoved og sidefod, der er tilpasset den enkelte prøve. Du
skal dog ind i sidehovedet og tilføje dit brugernavn (Uni-Login),
elevnummer, klasse, dato, faglærerens initialer og nr. på pc’en.
I starten af prøven skal du gemme en sikkerhedskopi af din
besvarelse. Derefter skal du løbende tage en sikkerhedskopi af
besvarelsen.
Besvarelsen skal gemmes i din personlige dokumentmappe.
Det er kun den enkelte elev og systemadministratoren/Jacob IT,
der har adgang til denne mappe.
Ved prøvens ophør skal du aflevere to udskrifter af din opgave. Den
ene udskrift lægges i et hvidt omslag (til censor). Den anden i et
gult omslag (til faglærer). Vent ikke til sidste øjeblik med at lave dine
udskrifter. Du skal ”underskrive” (anvend dit brugernavn fra UNILogin) hvert opgaveark med kuglepen.
Uretmæssig brug af internet, trådløs kommunikation eller
høretelefoner vil blive opfattet som snyd og derfor medføre
bortvisning fra prøven.

Husk: De almindelige prøveregler gælder også for prøver afviklet på pc.
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Eksamensoversigt
Dag
Man. 3/5

Mødetid

Eksamen

Fag

Niveau

08.00

09.00–12.30

Dansk, skr. fremstilling

FP9

		

13.00

13.30-17.30

Dansk, skr. fremstilling

FP10

Tirs. 4/5

08.40

09.00–10.00

Mat. uden hjælpemidler

FP9

			

10.00–13.00

Mat. med hjælpemidler

FP9

		

13.40

14.00-18.00

Matematik

FP10

Ons. 5/5

08.40

09.00–10.00

Dansk, retskrivning

FP9

10.00–10.30

Dansk, læsning

FP9

			

VIGTIGT:
Du skal møde ved eksamenslokalet til det mødetidspunkt,
der er angivet i oversigten.
Ved nogen som helst form for
forsinkelse skal du henvende
dig hurtigst muligt til skolens
ledelse. Brug nummeret på
skolens kontor: 8712 3230

Randers Realskole
Jensen Wærums Allé 3
8900 Randers C
Skolens kontor: 87 12 32 30
e-mail: info@randersrealskole.dk

www.randersrealskole.dk

