
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. 
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