Huskeliste – læs den grundigt !
 Husk: USB memory key (også selv om du har egen printer med – printeren
kan gå i stykker). Sæt en label på med dit navn og bordnummer/lokale. Og
slet alt på USB’en før prøven, ellers tager det unødvendig lang tid for
vagten at finde dit dokument. Lav evt. en mappe med alt andet i, så
dokumentet, der skal udskrives, ligger synligt uden for mappen.
 Når prøven starter, uddeles opgavesættet. Læs med det samme på
forsiden, om det er den korrekte opgave (fag og niveau), og om datoen er
korrekt. Læg mærke til tidspunktet for, hvornår prøven er slut.
 Medbring alle ledninger, også forlængerledning, hvis du skal sidde i en
hjemstavn. Tag evt. en installations-CD med i tilfælde af nedbrud.
Kontrollér mus, tastatur, drev og evt. printer hjemmefra.
 Hvis computeren er lånt: Hvad er kodeordet? Hvilke rettigheder har du?
Kan du gemme overalt?
 Gem dit dokument som ditnavn1, ditnavn2 osv. Så er det let at se, hvilket
dokument, der skal udskrives.
 Lær at lave sidehoved med oplysningerne: navn, hold/klasse,
eksamensnummer, fag, eksamensdag. Lav en sidefod med sidenummer.
NB! eksamensnummeret er jeres nummer i klassen (det står fx på
siddelisterne) – det er ikke bordnummeret
 Du må regne med, at du evt. skal sende sidste udgave til udskrivning 30
min. før prøven er slut. Der vil blive kø til udskrivning til sidst – udskriv
derfor så meget som muligt tidligere – eller medbring egen printer, så
undgår du ventetiden.
 Du vælger selv, hvad der skal afleveres. Dette lægges ind i omslaget, som
udfyldes med bl.a. antal sider. Du er selv ansvarlig for, at alt er med kontrollér, at du har fået alle udskrevne papirer. Alle sider skal
underskrives.
Du skal også skrive under på forsiden, at du ikke har snydt under prøven.

 Mobiltelefonen skal være slukket. Alle former for kommunikationsmidler er
ikke tilladt. Du skal sikre dig, at trådløst netværk er deaktiveret på din
computer, så du ikke får netforbindelse i løbet af prøven - på nær, hvis du
har fået at vide fra BM, at netværket må bruges i begrænset omfang. Alle
former for kommunikation betragtes som eksamenssnyd og kan medføre
bortvisning. Hvis du er i tvivl, så spørg en datavejleder, før prøven starter.
 Rygning er ikke tilladt under skriftlige prøver.
 Hovedtelefoner må bruges, dog ikke ved prøver uden hjælpemidler. Her må
alle bøger m.m. heller ikke ligge på bordet.
 Du må kun rejse dig, hvis du har fået lov af en vagt.
 I det sidste kvarter må du ikke forlade lokalet. Hvis du går før denne tid,
skal opgave og udskrifter/kladder afleveres. Intet må tages med ud – heller
ikke tasker, poser, pc’er.

HUSK: gem ofte under forskellige navne (ditnavn1, ditnavn2 osv.) på
flere forskellige steder (skrivebordet, USB’en…). Dermed kan du
undgå at miste dit arbejde, hvis din computer går ned.
”Det plejer den jo aldrig…”, men måske gør den det i morgen!

