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Forord 
Vi har i denne dispensationshåndbog samlet en række vigtige informationer vedrørende eksamen og 

eksamensforhold, som gør sig gældende for kursister, der har rettidigt har søgt og fået godkendt dispensation 

til eksamen. 

 

Hvis du efter endt læsning stadig har nogle spørgsmål, så henvend dig til din lærer, studievejleder eller 

uddannelseschef. 

 

Husk at læse materialet grundigt igennem i god tid før eksamen. Du bør ligeledes medbringe det ved eksamen. 

 

Du kan i LudusWeb se dine eksamensdatoer, og under dokumenter kan du se info vedrørende din 

dispensationsansøgning.  

 

Håndbogen er opdelt i tre overordnede områder, da der uensartede retningslinjer for forskellige typer af 

dispensationer.  
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 Hvem kan søge dispensation / særlige prøvevilkår 1.
Hvis du er ordblind, lider af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge 

dispensation fra prøvevilkårene. Der skal foreligge faglig/lægelig dokumentation forud for, at en 

dispensationsansøgning kan behandles. Ordblinde, der ikke allerede er testet og ikke har dokumentation for 

dysleksi, har mulighed for at blive testet gratis på VUC Roskilde.  

Hvis du har din dokumentation i orden, og du ønsker at søge dispensation til eksamen og f.eks. vil søge om 

forlænget tid ved skriftlige og mundtlige prøver, skal du aflevere en ansøgning inkl. dokumentation i 

Studieservice inden ansøgningsfristens udløb. Herefter vil din ansøgning blive behandlet af 

Studieadministrationen, og du vil efterfølgende modtage et svarbrev i din e-boks. 

 

Vær opmærksom på, at du skal søge dispensation forud for hver eksamenstermin. Skal du til eksamen i både 

vinterterminen og til eksamen i den efterfølgende sommertermin, skal du altså søge dispensation to gange i 

henholdsvis efterår og forår. 

 

Blanketterne findes i Fronter under ”Info til kursister” i eksamensmappen, og opdateres hvert halve år: 

Blanket til ansøgning om dispensation fra prøveregler, vintereksamen /sommereksamen. 

 

 Ansøgningsfrist for dispensation på AVU 2.
Ansøgningsfrist vintereksamen: medio oktober, se ovenstående blanket for konkret dato. 

 

Ansøgningsfrist sommereksamen: medio februar, se ovenstående blanket for konkret dato. 

 

Du er selv ansvarlig for at overholde ansøgningsfristen og ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens 

udløb behandles ikke. 

 

En godkendt dispensationsansøgning gælder til den kommende eksamenstermin. En godkendt ansøgning i 

efteråret vil gælde vintereksamen, og en godkendt dispensationsansøgning i foråret vil gælde både til 

terminsprøven og til den ordinære sommereksamen. 

 

 Ordblinde dispensater på enkeltfagshold 3.

 Skriftlig eksamen 3.1.

For at benytte hjælpemidler til de skriftlige prøver, er det en forudsætning, at du har søgt dispensation rettidigt 

og, at denne bevilliges. 

Der er hvert kursusår to dispensationsansøgningsfrister. En, der gælder til vintereksamen, og en, der gælder til 

sommereksamen. Vær opmærksom på, at en dispensationsansøgning kun er gældende ½ år af gangen, så der 

skal søges dispensation forud for hver eksamen. 

 

 Elektroniske hjælpemidler til de skriftlige AVU eksamener 3.1.1.

Hvis du har søgt og blevet bevilliget dispensation til din skriftlige eksamen, så må du ved en del af prøverne 

benytte de hjælpemidler, du har været vant til at bruge i den daglige undervisning. 

 

Dine hjælpemidler kan bl.a. være en pc med; 

- CD-ord 

- Vise-ord 

- ViTal 

 

Måske har du en fladbed scanner til at scanne længere tekster med eller en scannerpen til at bruge, når du skal 

scanne enkelte ord eller korte sætninger. 
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Uanset hvilke hjælpemidler du har, så er det dit ansvar at medbringe disse til de skriftlige eksamener, hvor 

hjælpemidlerne er tilladt, og du mener, at du vil få brug for dem. Det er ligeledes dit ansvar at være fortrolig 

med, hvordan dine hjælpemidler fungerer.  

 

Hvis du har brug for en genopfriskning af, hvordan du bruger dine hjælpemidler, så henvend dig i god tid til 

it- og læsekonsulenten i læse-stavecenteret for en aftale (Kontakt Martin Richardt på tlf. 2979 7096). VUC 

stiller ikke yderligere hjælpemidler eller instruktion til rådighed på eksamensdagen. 

 

På de næste sider finder du en oversigt over, hvilke hjælpemidler du må benytte til de skriftlige AVU prøver, 

hvilke opgaver der vil være elektroniske på eksamensdagen, hvilke opgaver du selv forventes at scanne og 

bringe med videre.  

 

 Elektroniske materialer til de skriftlige AVU eksamener 3.1.2.

Du vil som ordblind, når du søger dispensation til de skriftlige eksamener på AVU, have mulighed for at søge 

om at få det skriftlige prøvemateriale som en elektronisk OCR-behandlet udgave sammen med 

prøvematerialet i papirudgave.  

 

Det er Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der leverer de centralt stillede skriftlige AVU 

eksamensopgaver i en elektronisk OCR-behandlet udgave, og det er derfor yderst vigtigt, at du husker at 

udfylde din ansøgningsblanket korrekt.  

For at få eksamensopgaverne i den OCR-behandlede udgave, skal du på din ansøgningsblanket huske at sætte 

kryds i kolonnen Elektronisk materiale, når du ansøger om dispensation. Gør du ikke det, vil du ikke få de 

skriftlige eksamensopgaver elektronisk, og du vil skulle bruge noget af din ekstratid til de skriftlige prøver til 

selv at scanne opgaverne. 

 

Du vil på prøvedagen få adgang til den elektroniske OCR-behandlede skriftlige eksamensopgave i 

fronterrummet; E-eksamen  prøvens navn f.eks. E-eksamen  Engelsk D skriftlig prøve. Når prøven 

begynder, skal du logge på fronter og downloade det elektroniske tekstmateriale. 

 

Det er en forudsætning for brugen af det elektroniske materiale, at du er fortrolig med, hvordan du bruger dine 

hjælpemidler, og er vant til det fra den daglige undervisning.  

 

Hvis du er usikker på, hvordan downloader filen fra fronter eller har brug for at få det repeteret, hvordan man 

downloader filer fra fronter, så tag fat i din lærer! 

 

Du vil desuden have mulighed for at søge om at bruge programmet ”tale til tekst” til eksamen. Det forudsætter 

at du kan dokumenterer at du har brugt programmet i undervisningen, og at du har været til samtale med 

uddannelsesleder Marie Wolter Bertelsen, som har godkendt brug af programmet ved eksamen. 
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 Bestemmelser i fagene   3.1.3.

 Dansk G sproglig prøve 3.1.3.1.
 

Eksamens varighed 30 min. 

 

 

Forlænget eksamenstid 10 min. 

 

 

Elektronisk opgave Downloades kl. 9
00

 – kl. 9
30

 fra fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk G sproglig prøve 

 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - PC m. hjælpeprogrammer 

 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler Ordbøger – trykte eller elektroniske
1
 

Syntetisk oplæsning
2
 

 

  

                                                           
1 Herunder CD-ord, Vise-ord, modersmålsordbøger, der har været brugt i undervisningen (f.eks. arabisk) m.m. 
Online og offline ordbøger tilladt, hvis de er lagt som direkte genvej på dit pc skrivebord – dog ikke ordbøger på 
mobilen, da denne skal afleveres til vagterne inden prøvestart 
2 F.eks. ViTal eller CD-ord  
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 Dansk G skriftlig fremstilling 3.1.3.2.

Dansk G skriftlig fremstilling er en skriftlig eksamen med 24-timers forberedelse, hvilket vil sige, at du får 

teksterne udleveret 24 timer før den skriftlige del af eksamen begynder.  

Det betyder, at du for at kunne gå til Dansk G skriftlig fremstilling, skal du hente dit teksthæfte i papirudgave 

dagen før den skriftlige del af eksamen starter. Har du ikke hentet teksthæftet, så kan du ikke gå til eksamen.  

Teksthæftet skal hentes kl. 10
00

 på den afdeling, hvor du har gået til undervisning.  

 

Eksamen begynder 24-timers forberedelse – altså kl. 10
00

 dagen før 

den skriftlige prøve 

Teksthæfte (papirudgave) til 24-timers 

forberedelse  

Skal hentes kl. 10
00

 dagen før skriftlig 

fremstilling på den afdeling, hvor du har haft 

undervisning 

Elektronisk teksthæfte til 24-timers 

forberedelse 

Kan downloades i tidsrummet kl. 10
45

 – kl. 12
00

 

fra fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk G skriftlig fremstilling 

teksthæfte 

OBS! Teksthæftet fra de 24-timers forberedelse MÅ IKKE MEDBRINGES til den skriftlige 

del af eksamen. Du vil få et nyt teksthæfte udleveret samt kunne downloade både teksthæfte 

og opgaveformulering fra fronter – se nedenfor. 

Eksamens varighed – skriftlige del 3 timer 30 min. 

Forlænget eksamenstid – skriftlige del 60 min. 

Elektronisk opgave Downloades kl. 10
00

 – kl. 11
00

 fra 

fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk G skriftlig fremstilling 

teksthæfte og opgaveformulering 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - Teksthæfte må IKKE medbringes 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Tomt usb-stik 

Øvrige tilladte hjælpemidler Ordbøger – trykte eller elektroniske
3
 

Syntetisk oplæsning
4
 

Tekstbehandling, herunder stave- og 

grammatikkontrol
5 

                                                           
3 Herunder CD-ord, Vise-ord, modersmålsordbøger, der har været brugt i undervisningen (f.eks. arabisk) m.m. 
Online og offline ordbøger tilladt, hvis de er lagt som direkte genvej på dit pc skrivebord – dog ikke ordbøger på 
mobilen, da denne skal afleveres til vagterne inden prøvestart 
4 F.eks. ViTal eller CD-ord  
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 Dansk D sproglig prøve 3.1.3.3.
 

Eksamens varighed 60 min. 

 

 

Forlænget eksamenstid 20 min. 

 

 

Elektronisk opgave Downloades kl. 9
00

 – kl. 9
30

 fra fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk D sproglig prøve 

 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - PC m. hjælpeprogrammer 

 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler Ordbøger – trykte eller elektroniske
6
 

Syntetisk oplæsning
7
 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                   
5 Det er alene computerens tekstbehandlingsprogram, der må anvendes, ikke andre programmer eller lagrede 
hjælpemidler/dokumenter.  
6 Herunder CD-ord, Vise-ord, modersmålsordbøger, der har været brugt i undervisningen (f.eks. arabisk) m.m. 
Online og offline ordbøger tilladt, hvis de er lagt som direkte genvej på dit pc skrivebord – dog ikke ordbøger på 
mobilen, da denne skal afleveres til vagterne inden prøvestart 
7 F.eks. ViTal eller CD-ord 
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 Dansk D skriftlig fremstilling 3.1.3.4.

Dansk D skriftlig fremstilling er en skriftlig eksamen med 24-timers forberedelse, hvilket vil sige, at du får 

teksterne udleveret 24 timer før den skriftlige del af eksamen begynder.  

Det betyder, at du for at kunne gå til Dansk D skriftlig fremstilling, skal du hente dit teksthæfte i papirudgave 

dagen før den skriftlige del af eksamen starter. Har du ikke hentet teksthæftet, så kan du ikke gå til eksamen.  

Teksthæftet skal hentes kl. 10
00

 på den afdeling, hvor du har gået til undervisning.  

 

Eksamen begynder 24-timers forberedelse – altså kl. 10
00

 dagen før 

den skriftlige prøve’ 

Teksthæfte (papirudgave) til 24-timers 

forberedelse  

Skal hentes mellem kl. 10
00

 – kl. 10
30

 dagen før 

skriftlig fremstilling på den afdeling, hvor du har 

haft undervisning 

Elektronisk teksthæfte til 24-timers 

forberedelse 

Kan downloades i tidsrummet kl. 10
45

 – kl. 12
00

 

fra fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk D skriftlig fremstilling 

teksthæfte 

OBS! Teksthæftet fra de 24-timers forberedelse SKAL MEDBRINGES til den skriftlige del af 

eksamen.  

Eksamens varighed – skriftlige del 4 timer 

Forlænget eksamenstid – skriftlige del 60 min. 

Elektronisk opgave Downloades kl. 10
00

 – kl. 11
00

 fra fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk D skriftlig fremstilling 

opgaveformulering 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - Teksthæfte må SKAL medbringes 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Tomt usb-stik 

Øvrige tilladte hjælpemidler Alle hjælpemidler
8 

 

  

                                                           
8 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår 
egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet i 
undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Dansk som Andetsprog G sproglig prøve  3.1.3.5.
 

Eksamens varighed 60 min. 

 

 

Forlænget eksamenstid 20 min. 

 

 

Elektronisk opgave Downloades kl. 9
00

 – kl. 9
30

 fra fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk som Andetsprog G sproglig 

prøve 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - PC m. hjælpeprogrammer 

 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler Ordbøger – trykte eller elektroniske
9
 

Syntetisk oplæsning
10

 

 

 

  

                                                           
9 Herunder CD-ord, Vise-ord, modersmålsordbøger, der har været brugt i undervisningen (f.eks. arabisk) m.m. 
Online og offline ordbøger tilladt, hvis de er lagt som direkte genvej på dit pc skrivebord – dog ikke ordbøger på 
mobilen, da denne skal afleveres til vagterne inden prøvestart 
10 F.eks. ViTal eller CD-ord 
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 Dansk som Andetsprog G skriftlig fremstilling 3.1.3.6.

Dansk som Andetsprog G skriftlig fremstilling er en skriftlig eksamen med 24-timers forberedelse, hvilket vil 

sige, at du får teksterne udleveret 24 timer før den skriftlige del af eksamen begynder.  

Det betyder, at du for at kunne gå til Dansk som Andetsprog G skriftlig fremstilling, skal du hente dit 

teksthæfte i papirudgave dagen før den skriftlige del af eksamen starter. Har du ikke hentet teksthæftet, så kan 

du ikke gå til eksamen.  

Teksthæftet skal hentes kl. 10
00

 på den afdeling, hvor du har gået til undervisning.  

 

Eksamen begynder 24-timers forberedelse – altså kl. 10
00

 dagen før 

den skriftlige prøve 

Teksthæfte (papirudgave) til 24-timers 

forberedelse  

Skal hentes mellem kl. 10
00

 – kl. 10
30

 dagen før 

skriftlig fremstilling på den afdeling, hvor du har 

haft undervisning 

Elektronisk teksthæfte til 24-timers 

forberedelse 

Kan downloades i tidsrummet kl.10
45

 – kl. 12
00

 fra 

fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk som Andetsprog G skriftlig 

fremstilling teksthæfte 

OBS! Teksthæftet fra de 24-timers forberedelse MÅ IKKE MEDBRINGES til den skriftlige 

del af eksamen. Du vil få et nyt teksthæfte udleveret samt kunne downloade både teksthæfte 

og opgaveformulering fra fronter – se nedenfor. 

Eksamens varighed – skriftlige del 3 timer 30 min. 

Forlænget eksamenstid – skriftlige del 60 min. 

Elektronisk opgave Downloades kl. 10
00

 – kl. 11
00

 fra fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk som Andetsprog G skriftlig 

fremstilling teksthæfte og opgaveformulering 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - Teksthæfte må IKKE medbringes 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Tomt usb-stik 

Øvrige tilladte hjælpemidler Ordbøger – trykte eller elektroniske
11

 

Syntetisk oplæsning
12

 

Tekstbehandling, herunder stave- og 

grammatikkontrol
13 

                                                           
11 Herunder CD-ord, Vise-ord, modersmålsordbøger, der har været brugt i undervisningen (f.eks. arabisk) m.m. 
Online og offline ordbøger tilladt, hvis de er lagt som direkte genvej på dit pc skrivebord – dog ikke ordbøger på 
mobilen, da denne skal afleveres til vagterne inden prøvestart 
12 F.eks. ViTal eller CD-ord  
13 Det er alene computerens tekstbehandlingsprogram, der må anvendes, ikke andre programmer eller lagrede 
hjælpemidler/dokumenter.  
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 Dansk som Andetsprog D skriftlig fremstilling 3.1.3.7.

Dansk som Andetsprog D skriftlig fremstilling er en skriftlig eksamen med 24-timers forberedelse, hvilket vil 

sige, at du får teksterne udleveret 24 timer før den skriftlige del af eksamen begynder.  

Det betyder, at du for at kunne gå til Dansk som Andetsprog D skriftlig fremstilling, skal du hente dit 

teksthæfte i papirudgave dagen før den skriftlige del af eksamen starter. Har du ikke hentet teksthæftet, så kan 

du ikke gå til eksamen.  

Teksthæftet skal hentes kl. 10
00

 på den afdeling, hvor du har gået til undervisning.  

 

Eksamen begynder 24-timers forberedelse – altså kl. 10
00

 dagen før 

den skriftlige prøve 

Teksthæfte (papirudgave) til 24-timers 

forberedelse  

Skal hentes kl. 10
00

 dagen før skriftlig fremstilling 

på den afdeling, hvor du har haft undervisning 

Elektronisk teksthæfte til 24-timers 

forberedelse 

Kan downloades i tidsrummet kl. 10
45

 – kl. 12
00

 

fra fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk som Andetsprog D skriftlig 

fremstilling teksthæfte 

OBS! Teksthæftet fra de 24-timers forberedelse MÅ IKKE MEDBRINGES til den skriftlige 

del af eksamen. Du vil få et nyt teksthæfte udleveret samt kunne downloade både teksthæfte 

og opgaveformulering fra fronter – se nedenfor. 

Eksamens varighed – skriftlige del 4 timer 

Forlænget eksamenstid – skriftlige del 60 min. 

Elektronisk opgave Downloades kl. 10
00

 – kl. 11
00

 fra fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk som Andetsprog D skriftlig 

fremstilling teksthæfte og opgaveformulering 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - Teksthæfte må IKKE medbringes 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Tomt usb-stik 

Øvrige tilladte hjælpemidler Ordbøger – trykte eller elektroniske
14

 

Syntetisk oplæsning
15

 

Stave- og grammatikkontrol skal være 

deaktiveret på din pc  

 

  

                                                           
14 Herunder CD-ord, Vise-ord, modersmålsordbøger, der har været brugt i undervisningen (f.eks. arabisk) m.m. 
Online og offline ordbøger tilladt, hvis de er lagt som direkte genvej på dit pc skrivebord – dog ikke ordbøger på 
mobilen, da denne skal afleveres til vagterne inden prøvestart 
15 F.eks. ViTal eller CD-ord  
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 Engelsk G skriftlig prøve i læseforståelse 3.1.3.8.
 

Eksamens varighed 60 min. 

 

 

Forlænget eksamenstid 20 min. 

 

 

Elektronisk opgave Downloades kl. 9
00

 – kl. 9
30

 fra fronterrummet; 

E-eksamen  Engelsk G skriftlig prøve i 

læseforståelse 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - PC m. hjælpeprogrammer 

 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler Alle hjælpemidler
16

 

 

 

 
 Engelsk D skriftlig prøve 3.1.3.9.

 

Eksamens varighed 4 timer 

 

Forlænget eksamenstid 60 min. 

 

Elektronisk opgave Downloades kl. 9
00

 – kl. 10
00

 fra fronterrummet; 

E-eksamen  Engelsk D skriftlig prøve 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - PC m. hjælpeprogrammer 

- Tomt usb-stik 

Øvrige tilladte hjælpemidler Alle hjælpemidler
17 

 

 

                                                           
16 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 

angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
17

 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Matematik D skriftlig prøve 3.1.3.10.
 

Eksamens varighed 4 timer 

 

 

 

 

Forlænget eksamenstid 60 min. 

 

 

 

 

Elektronisk opgave Downloades kl. 9
00

 – kl. 10
00

 fra fronterrummet; 

E-eksamen  Matematik D skriftlig prøve 

 

 

 

Eksamensopgavens afleveringsform Opgavebesvarelsen laves elektronisk og laves i Excel 

regneark – afleveres på usb-stik, der udleveres ved 

prøvestart. 

Eventuelle bilag afleveres på papir 

 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - PC m. hjælpeprogrammer 

- Lommeregner 

- Passer 

- Vinkelmåler 

- Lineal 

Øvrige tilladte hjælpemidler Alle hjælpemidler
18 

 

 

 

 

  

                                                           
18

 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Mundtlig AVU eksamen 3.2.

For at benytte hjælpemidler til de mundtlige prøver, er det en forudsætning, at du har søgt dispensation 

rettidigt og, at denne bevilliges. 

Der er hvert kursusår to dispensationsansøgningsfrister. En, der gælder til vintereksamen, og en, der gælder til 

sommereksamen. Vær opmærksom på, at en dispensationsansøgning kun er gældende ½ år af gangen, så der 

skal søges dispensation forud for hver eksamen.  

 

 Elektroniske hjælpemidler til mundtlig eksamen 3.2.1.

Hvis du har søgt og blevet bevilliget dispensation til din mundtlige eksamen, så må du ved alle prøver benytte 

de hjælpemidler, du har været vant til at bruge i den daglige undervisning. 

 

Dine hjælpemidler kan bl.a. være en pc med; 

- CD-ord 

- Vise-ord 

- ViTal 

 

Måske har du også en fladbed scanner til at scanne længere tekster med eller en scannerpen til at bruge, når du 

skal scanne enkelte ord eller korte sætninger. 

 

Uanset hvilke hjælpemidler du har, så er det dit ansvar at medbringe disse til de mundtlige eksamener, hvor 

hjælpemidlerne er tilladt, og du mener, at du vil få brug for dem. Det er ligeledes dit ansvar at være fortrolig 

med, hvordan dine hjælpemidler fungerer.  

Hvis du har brug for en genopfriskning af, hvordan du bruger dine hjælpemidler, så henvend dig i god tid til 

it- og læsekonsulenten i læse-stavecenteret for en aftale (Kontakt Martin Richardt på tlf. 2979 7096). VUC 

stiller ikke yderligere hjælpemidler eller instruktion til rådighed på eksamensdagen. 

 

 Elektronisk materiale til den mundtlige prøve 3.2.2.

Eksamensgrundlaget er meget forskelligt fra fag til fag, når det drejer sig om de mundtlige AVU eksamener. 

 

Når du går til mundtlig eksamen i f.eks. dansk, så skal man på eksamensdagen trække det, der hedder 

lodtrukket spørgsmål, hvilket vil sige, at du ikke på forhånd kender emnet. 

Når du skal til prøver, hvor eksamensgrundlaget er lodtrukket, og hvis du ønsker at få dit eksamensspørgsmål 

udleveret elektronisk, skal du møde op kl 12.00 i Studieservice dagen før dit holds første eksamensdag, 

hvor du skal trække dit spørgsmål. Du får altså ikke tekst og spørgsmål med hjem, men trækker et nummer. 

Din lærer vil efterfølgende blive orienteret om dit nummer, og vil så sørge for, at den tekst + spørgsmål, du 

har trukket og skal til eksamen i dagen efter, vil blive udleveret på et usb-stik på eksamensdagen, når du skal i 

forberedelse. 

Hvis du ikke møder op dagen før, vil du få udleveret dit eksamensspørgsmål i papirform på dagen og så skal 

du selv bruge din forberedelsestid på at scanne det ind.  

 

Hvis du omvendt skal til mundtlig eksamen i f.eks. matematik D, så skal du selv lave dit eksamensgrundlag – i 

dette tilfælde en synopsis. Her forventes det, at du udarbejder din synopsis i word og afleverer en papirudgave 

til din lærer, ligesom du skal arbejde elektronisk med din opgave/dine beregninger i regneark, som du så kan 

fremvise til eksamen. 

 

På de næste sider finder du en oversigt over eksamensgrundlaget i det enkelte fag, hvilke materialer der vil 

være elektroniske, så du kan benytte dine hjælpemidler samt hvilke opgaver du selv kan/skal lave elektronisk. 



DISPENSATIONSHÅNDBOG FOR AVU KURSISTER 

Side | 17  

Rev. 8. december 2016 

 

For al elektronisk materiale VUC leverer, gælder det, at det kommer i en PDF version, og du derfor selv skal 

være i stand til at benytte OCR genkendelse ved hjælp af dine hjælpeprogrammer på din pc. 

 

 Bestemmelser i fagene 3.2.3.

 Dansk G mundtlig prøve 3.2.3.1.
 

Eksamensgrundlag Lodtrukket spørgsmål / ukendt tekst 

 

 

Trække spørgsmål i Studieservice dagen 

før dit holds første eksamensdag kl. 

12.00 

JA! 

 

 

Elektronisk materiale Ja, forudsat at du har været i Studieservice dagen før dit holds 

første eksamensdag og har trukket spørgsmål. Hvis ikke du har 

været det, vil materialet IKKE være elektronisk, og så skal du 

selv scanne materialet ind som en del af din forberedelsestid 

Forberedelsestid 50 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 25 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Nej 

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler i 

forberedelsen 

Alle
19

 

 

 

 

  

                                                           
19 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Dansk D mundtlig prøve 3.2.3.2.
 

Eksamensgrundlag Lodtrukket spørgsmål / ukendt tekst 

 

 

 

Trække spørgsmål i Studieservice dagen 

før dit holds første eksamensdag kl. 

12.00 

JA! 

 

 

 

Elektronisk materiale Ja, forudsat at du har været i Studieservice dagen før dit holds 

første eksamensdag og har trukket spørgsmål. Hvis ikke du har 

været det, vil materialet IKKE være elektronisk, og så skal du 

selv scanne materialet ind som en del af din forberedelsestid 

Forberedelsestid 50 min. 

 

 

 

Forlænget forberedelsestid 25 min. 

 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Nej 

 

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler i 

forberedelsen 

Alle
20

 

 

 

 

  

                                                           
20 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Dansk Som Andetsprog G mundtlig prøve 3.2.3.3.
 

Eksamensgrundlag Lodtrukket spørgsmål / kendt tekst 

 

 

 

Trække spørgsmål i Studieservice dagen 

før dit holds første eksamensdag kl. 

12.00 

JA! 

 

 

 

Elektronisk materiale Ja, forudsat at du har været i Studieservice dagen før dit holds 

første eksamensdag og har trukket spørgsmål. Hvis ikke du har 

været det, vil materialet IKKE være elektronisk, og så skal du 

selv scanne materialet ind som en del af din forberedelsestid 

Forberedelsestid 60 min. 

 

 

 

Forlænget forberedelsestid 30 min. 

 

 

 

Eksamens varighed 30 min. inkl. votering 

 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Nej 

 

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler i 

forberedelsen 

Alle
21

 

 

 

 

  

                                                           
21 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Dansk Som Andetsprog D mundtlig prøve 3.2.3.4.
 

Eksamensgrundlag Lodtrukket spørgsmål / ukendt tekst 

 

 

 

Trække spørgsmål i Studieservice dagen 

før dit holds første eksamensdag kl. 

12.00 

JA! 

 

 

 

Elektronisk materiale Ja, forudsat at du har været i Studieservice dagen før dit holds 

første eksamensdag og har trukket spørgsmål. Hvis ikke du har 

været det, vil materialet IKKE være elektronisk, og så skal du 

selv scanne materialet ind som en del af din forberedelsestid 

Forberedelsestid 60 min. 

 

 

 

Forlænget forberedelsestid 30 min. 

 

 

 

Eksamens varighed 30 min. inkl. votering 

 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Nej 

 

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler i 

forberedelsen 

Alle
22

 

 

 

 

 

  

                                                           
22 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Engelsk G mundtlig prøve 3.2.3.5.
 

Eksamensgrundlag Forlæg, der skal afleveres senest 2 uger før eksamen. 

 

 

 

Trække spørgsmål i Studieservice dagen 

før dit holds første eksamensdag kl. 

12.00 

Nej 

 

 

 

Elektronisk materiale Du vælger selv, om du vil arbejde med dit forlæg elektronisk 

på pc.  

Forlægget skal afleveres som papirversion. 

 

Forberedelsestid 0 min. 

 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

 

Eksamens varighed 20 min. inkl. votering 

 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe et billedmateriale, et 

skriftligt element jf. bilag 14
23

 

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler Alle
24

 

 

 

 

 

  

                                                           
23 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
24 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Engelsk D mundtlig prøve 3.2.3.6.
 

Eksamensgrundlag Disposition i selvvalgt emne på ca. 1 A4 side, der skal 

afleveres senest 2 uger før eksamen SAMT en ukendt tekst. 

 

Trække spørgsmål i Studieservice dagen 

før dit holds første eksamensdag kl. 

12.00 

JA! 

 

 

Elektronisk materiale Både ja og nej; 

 

Hvis du ønsker, at den ukendte tekst skal være elektronisk, 

forudsætter det, at du har været i Studieservice dagen før dit 

holds første eksamensdag og har trukket spørgsmål. Hvis ikke 

du har været det, vil materialet IKKE være elektronisk, og så 

skal du selv scanne materialet ind som en del af din 

forberedelsestid. 

 

Dispositionen, du skal lave, der vælger du vælger selv, om du 

vil arbejde med din disposition elektronisk på pc.  

Dispositionen afleveres som papirversion 

Forberedelsestid 25 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 25 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition på engelsk på 

ca. 1 side jf. bilag 17
25

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler i 

forberedelsen 

Alle
26

 

 

 

  

                                                           
25 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
26 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Historie D mundtlig prøve 3.2.3.7.
 

Eksamensgrundlag Skriftligt oplæg, der skal afleveres senest 2 uger før eksamen. 

 

 

 

Trække spørgsmål i Studieservice dagen 

før dit holds første eksamensdag kl. 

12.00 

Nej 

 

 

 

Elektronisk materiale Nej, du vælger selv, om du vil arbejde med dit skriftlige oplæg 

elektronisk på pc.  

Oplægget afleveres som papirversion. 

 

Forberedelsestid 25 min. til at klargøre materiale, herunder det skriftlige oplæg, 

kort, billede, tavle eller andet. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 25 min. 

 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe et skriftligt oplæg jf. bilag 

23
27

 

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler i 

forberedelsen 

Alle
28

 

 

 

 

  

                                                           
27 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
28 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Matematik G mundtlig prøve 3.2.3.8.
 

Eksamensgrundlag Lodtrukket spørgsmål 

 

 

 

Trække spørgsmål i Studieservice dagen 

før dit holds første eksamensdag kl. 

12.00 

JA! 

 

 

 

Elektronisk materiale Ja, forudsat at du har været i Studieservice dagen før dit holds 

første eksamensdag og har trukket spørgsmål. Hvis ikke du har 

været det, vil materialet IKKE være elektronisk, og så skal du 

selv scanne materialet ind som en del af din forberedelsestid 

Forberedelsestid 0 min. 

 

 

 

Eksamens varighed 120 min. inkl. votering 

 

 

 

Forlænget eksamenstid 30 min. 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Nej 

 

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

- Lommeregner, passer, lineal og vinkelmåler 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler til eksamen Alle
29

 

 

 

 

 

  

                                                           
29 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Matematik D mundtlig prøve 3.2.3.9.
 

Eksamensgrundlag Synopsis, der skal afleveres senest 2 uger før eksamen. 

 

 

 

Trække spørgsmål i Studieservice dagen 

før dit holds første eksamensdag kl. 

12.00 

Nej 

 

 

 

Elektronisk materiale Nej, du vælger selv, om du vil arbejde med din synopsis 

elektronisk på pc.  

Synopsis afleveres som papirversion.  

Din matematiske besvarelse skal udarbejdes elektronisk i 

regneark. 

Forberedelsestid 25 min. til at klargøre anvendelse af it, modeller og andre 

materialer. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe sin synopsis og andre 

materialer fremstillet til brug ved prøven jf. bilag 28
30

 

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

- Lommeregner, passer, lineal og vinkelmåler 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler i 

forberedelsen 

Alle
31

 

 

 

 

 

  

                                                           
30 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
31 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Naturvidenskab G mundtlig prøve 3.2.3.10.
 

Eksamensgrundlag Disposition i selvvalgt emne, der skal afleveres senest 3 uger 

før eksamen. 

 

 

Trække spørgsmål i Studieservice dagen 

før dit holds første eksamensdag kl. 

12.00 

Nej 

 

 

 

Elektronisk materiale Nej, du vælger selv, om du vil arbejde med din disposition 

elektronisk på pc.  

Dispositionen afleveres som papirversion. 

 

Forberedelsestid 0 min. 

 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition jf. bilag 29
32

 

 

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

- Lommeregner, passer, lineal og vinkelmåler 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler Alle
33

 

 

 

 

 

  

                                                           
32 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
33 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Naturvidenskab D mundtlig prøve 3.2.3.11.
 

Eksamensgrundlag Disposition i selvvalgt emne, der skal afleveres senest 3 uger 

før eksamen. 

 

 

Trække spørgsmål i Studieservice dagen 

før dit holds første eksamensdag kl. 

12.00 

Nej 

 

 

 

Elektronisk materiale Nej, du vælger selv, om du vil arbejde med din disposition 

elektronisk på pc.  

Dispositionen afleveres som papirversion. 

 

Forberedelsestid 0 min. 

 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition og 

supplerende materiale jf. bilag 30
34

 

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

- Lommeregner, passer, lineal og vinkelmåler 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler Alle
35

 

 

 

 

 

  

                                                           
34 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
35 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Psykologi D mundtlig prøve 3.2.3.12.
 

Eksamensgrundlag Disposition i selvvalgt emne, der skal afleveres senest 3 uger 

før eksamen. 

 

 

Trække spørgsmål i Studieservice dagen 

før dit holds første eksamensdag kl. 

12.00 

Nej 

 

 

 

Elektronisk materiale Du vælger selv, om du vil arbejde med din disposition 

elektronisk på pc.  

Dispositionen afleveres som papirversion. 

 

Forberedelsestid 0 min. 

 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition og et bilag jf. 

bilag 48
36

 

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler Alle
37

 

 

 

 

 

  

                                                           
36 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
37 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 



DISPENSATIONSHÅNDBOG FOR AVU KURSISTER 

Side | 29  

Rev. 8. december 2016 

 

 Samfundsfag G mundtlig prøve 3.2.3.13.
 

Eksamensgrundlag Kursistvalgt emne eller materiale, der skal afleveres senest 14 

dage før eksamen. 

 

 

24 timers trækning i Studieservice dagen 

før eksamen kl. 8.30 

JA!  

Der er 24 timers trækning til Samfundsfag G, og du skal 

trække spørgsmål dagen før eksamen kl. 8.30 

 

Elektronisk materiale Nej, du vælger selv, om du vil arbejde med dit materiale 

elektronisk på pc. Tekstmateriale afleveres i papirversion, 

video må gerne afleveres elektronisk.  

Som en del af din forberedelsestid, skal du selv scanne evt. 

ikke elektronisk materiale ind. 

Forberedelsestid 24 timer 

 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe et selvvalgt materiale og de 

4-6 udleverede spørgsmål jf. bilag 33
38

 

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler i 

forberedelsen 

Alle
39

 

 

 

 

 

  

                                                           
38 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
39 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Samfundsfag D mundtlig prøve 3.2.3.14.
 

Eksamensgrundlag Lodtrukket ukendt materiale 

 

 

 

24 timers trækning i Studieservice dagen 

før eksamen kl. 8.30 

JA!  

Der er 24 timers trækning til Samfundsfag D, og du skal 

trække spørgsmål dagen før eksamen kl. 8.30 

 

Elektronisk materiale Nej, som en del af din forberedelsestid, skal du selv scanne evt. 

ikke elektronisk materiale ind. 

 

 

Forberedelsestid 24 timer 

 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition for et oplæg 

om en problemstilling fra det udleverede materiale jf. bilag 

34
40

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler i 

forberedelsen 

Alle
41

 

 

 

 

 

  

                                                           
40 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
41 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Ordblinde dispensater i ordklasserne, G-spor og FED-spor 4.

 Skriftlig eksamen 4.1.

For at benytte hjælpemidler til de skriftlige prøver, kræver det, at du har søgt dispensation rettidigt og, at 

denne bevilliges. 

Der er hvert kursusår to dispensationsansøgningsfrister. En, der gælder til vintereksamen, og en, der gælder til 

sommereksamen. Vær opmærksom på, at en dispensationsansøgning kun er gældende ½ år af gangen, så der 

skal søges dispensation forud for hver eksamen. 

 

 Elektroniske hjælpemidler til de skriftlige AVU eksamener 4.1.1.

Hvis du har søgt og blevet bevilliget dispensation til din skriftlige eksamen, så må du ved en del af prøverne 

benytte de hjælpemidler, du har været vant til at bruge i den daglige undervisning. 

 

Dine hjælpemidler kan bl.a. være en pc med; 

- CD-ord 

- Vise-ord 

- ViTal 

 

Måske har du en fladbed scanner til at scanne længere tekster med eller en scannerpen til at bruge, når du skal 

scanne enkelte ord eller korte sætninger. 

 

Uanset hvilke hjælpemidler du har, så er det dit ansvar at medbringe disse til de skriftlige eksamener, hvor 

hjælpemidlerne er tilladt, og du mener, at du vil få brug for dem. Det er ligeledes dit ansvar at være fortrolig 

med, hvordan dine hjælpemidler fungerer.  

Hvis du har brug for en genopfriskning af, hvordan du bruger dine hjælpemidler, så henvend dig i god tid til 

it- og læsekonsulenten i læse-stavecenteret for en aftale (Kontakt Martin Richardt på tlf. 2979 7096). VUC 

stiller ikke yderligere hjælpemidler eller instruktion til rådighed på eksamensdagen. 

 

På de næste sider finder du en oversigt over, hvilke hjælpemidler du må benytte til de skriftlige AVU prøver, 

hvilke opgaver der vil være elektroniske på eksamensdagen, hvilke opgaver du selv forventes at scanne og 

medbringe med videre.  

 

 Elektroniske materialer til de skriftlige AVU eksamener 4.1.2.

Du vil som ordblind, når du søger dispensation til de skriftlige eksamener på AVU, have mulighed for at søge 

om at få det skriftlige prøvemateriale som en elektronisk OCR-behandlet udgave sammen med 

prøvematerialet i papirudgave.  

 

Det er Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der leverer de centralt stillede skriftlige AVU 

eksamensopgaver i en elektronisk OCR-behandlet udgave, og det er derfor yderst vigtigt, at du husker at 

udfylde din ansøgningsblanket korrekt.  

For at få eksamensopgaverne i den OCR-behandlede udgave, skal du på din ansøgningsblanket huske at sætte 

kryds i kolonnen Elektronisk materiale, når du ansøger om dispensation. Gør du ikke det, vil du ikke få de 

skriftlige eksamensopgaver elektronisk, og du vil skulle bruge noget af din ekstratid til de skriftlige prøver til 

selv at scanne opgaverne. 

 

Du vil på prøvedagen få adgang til den elektroniske OCR-behandlede skriftlige eksamensopgave i 

fronterrummet; E-eksamen  prøvens navn f.eks. Engelsk D skriftlig prøve. Når prøven begynder, skal du 

logge på fronter og downloade det elektroniske tekstmateriale. 
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Det er en forudsætning for brugen af det elektroniske materiale, at du er fortrolig med, hvordan du bruger dine 

hjælpemidler, og er vant til det fra den daglige undervisning.  

 

Hvis du er usikker på, hvordan downloader filen fra fronter eller har brug for at få det repeteret, hvordan man 

downloader filer fra fronter, så tag fat i din lærer! 

 

 Bestemmelser i fagene   4.1.3.

 Dansk G sproglig prøve 4.1.3.1.
 

Eksamens varighed 30 min. 

 

 

Forlænget eksamenstid 10 min. 

 

 

Elektronisk opgave Downloades kl. 9
00

 – kl. 9
30

 fra fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk G sproglig prøve 

 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - PC m. hjælpeprogrammer 

 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler Ordbøger – trykte eller elektroniske
42

 

Syntetisk oplæsning
43

 

 

  

                                                           
42 Herunder CD-ord, Vise-ord, modersmålsordbøger, der har været brugt i undervisningen (f.eks. arabisk) m.m. 
Online og offline ordbøger tilladt, hvis de er lagt som direkte genvej på dit pc skrivebord – dog ikke ordbøger på 
mobilen, da denne skal afleveres til vagterne inden prøvestart 
43 F.eks. ViTal eller CD-ord  
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 Dansk G skriftlig fremstilling 4.1.3.2.

Dansk G skriftlig fremstilling er en skriftlig eksamen med 24-timers forberedelse, hvilket vil sige, at du får 

teksterne udleveret 24 timer før den skriftlige del af eksamen begynder.  

Det betyder, at du for at kunne gå til Dansk G skriftlig fremstilling, skal du hente dit teksthæfte i papirudgave 

dagen før den skriftlige del af eksamen starter. Har du ikke hentet teksthæftet, så kan du ikke gå til eksamen.  

Teksthæftet skal hentes kl. 10
00

 på den afdeling, hvor du har gået til undervisning.  

 

Eksamen begynder 24-timers forberedelse – altså kl. 10
00

 dagen før 

den skriftlige prøve 

Teksthæfte (papirudgave) til 24-timers 

forberedelse  

Skal hentes kl. 10
00

 dagen før skriftlig fremstilling 

på den afdeling, hvor du har haft undervisning 

Elektronisk teksthæfte til 24-timers 

forberedelse 

Kan downloades i tidsrummet kl. 10
45

 – kl. 12
00

 

fra fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk G skriftlig fremstilling 

teksthæfte 

OBS! Teksthæftet fra de 24-timers forberedelse MÅ IKKE MEDBRINGES til den skriftlige 

del af eksamen. Du vil få et nyt teksthæfte udleveret samt kunne downloade både teksthæfte 

og opgaveformulering fra fronter – se nedenfor. 

Eksamens varighed – skriftlige del 3 timer 30 min. 

Forlænget eksamenstid – skriftlige del 60 min. 

Elektronisk opgave Downloades kl. 10
00

 – kl. 11
00

 fra fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk G skriftlig fremstilling 

teksthæfte og opgaveformulering 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - Teksthæfte må IKKE medbringes 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Tomt usb-stik 

Øvrige tilladte hjælpemidler Ordbøger – trykte eller elektroniske
44

 

Syntetisk oplæsning
45

 

Tekstbehandling, herunder stave- og 

grammatikkontrol
46 

                                                           
44 Herunder CD-ord, Vise-ord, modersmålsordbøger, der har været brugt i undervisningen (f.eks. arabisk) m.m. 
Online og offline ordbøger tilladt, hvis de er lagt som direkte genvej på dit pc skrivebord – dog ikke ordbøger på 
mobilen, da denne skal afleveres til vagterne inden prøvestart 
45 F.eks. ViTal eller CD-ord  
46 Det er alene computerens tekstbehandlingsprogram, der må anvendes, ikke andre programmer eller lagrede 
hjælpemidler/dokumenter.  
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 Dansk D sproglig prøve 4.1.3.3.
 

Eksamens varighed 60 min. 

 

 

Forlænget eksamenstid 20 min. 

 

 

Elektronisk opgave Downloades kl. 9
00

 – kl. 9
30

 fra fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk D sproglig prøve 

 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - PC m. hjælpeprogrammer 

 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler Ordbøger – trykte eller elektroniske
47

 

Syntetisk oplæsning
48

 

 

 

  

                                                           
47 Herunder CD-ord, Vise-ord, modersmålsordbøger, der har været brugt i undervisningen (f.eks. arabisk) m.m. 
Online og offline ordbøger tilladt, hvis de er lagt som direkte genvej på dit pc skrivebord – dog ikke ordbøger på 
mobilen, da denne skal afleveres til vagterne inden prøvestart 
48 F.eks. ViTal eller CD-ord 
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 Dansk D skriftlig fremstilling 4.1.3.4.

Dansk D skriftlig fremstilling er en skriftlig eksamen med 24-timers forberedelse, hvilket vil sige, at du får 

teksterne udleveret 24 timer før den skriftlige del af eksamen begynder.  

Det betyder, at du for at kunne gå til Dansk D skriftlig fremstilling, skal du hente dit teksthæfte i papirudgave 

dagen før den skriftlige del af eksamen starter. Har du ikke hentet teksthæftet, så kan du ikke gå til eksamen.  

Teksthæftet skal hentes kl. 10
00

 på den afdeling, hvor du har gået til undervisning.  

 

Eksamen begynder 24-timers forberedelse – altså kl. 10
00

 dagen før 

den skriftlige prøve 

Teksthæfte (papirudgave) til 24-timers 

forberedelse  

Skal hentes mellem kl. 10
00

 – kl. 10
30

 dagen før 

skriftlig fremstilling på den afdeling, hvor du har 

haft undervisning 

Elektronisk teksthæfte til 24-timers 

forberedelse 

Kan downloades i tidsrummet kl. 10
45

 – kl. 12
00

 

fra fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk D skriftlig fremstilling 

teksthæfte 

OBS! Teksthæftet fra de 24-timers forberedelse SKAL MEDBRINGES til den skriftlige del af 

eksamen.  

Eksamens varighed – skriftlige del 4 timer 

Forlænget eksamenstid – skriftlige del 60 min. 

Elektronisk opgave Downloades kl. 10
00

 – kl. 11
00

 fra fronterrummet; 

E-eksamen  Dansk D skriftlig fremstilling 

opgaveformulering 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - Teksthæfte må SKAL medbringes 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Tomt usb-stik 

Øvrige tilladte hjælpemidler Alle hjælpemidler
49 

 

  

                                                           
49 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Engelsk G skriftlig prøve i læseforståelse 4.1.3.5.
 

Eksamens varighed 60 min. 

 

 

Forlænget eksamenstid 20 min. 

 

 

Elektronisk opgave Downloades kl. 9
00

 – kl. 9
30

 fra fronterrummet; 

E-eksamen  Engelsk G skriftlig prøve i 

læseforståelse 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - PC m. hjælpeprogrammer 

 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler Alle hjælpemidler
50

 

 

 

 
 Engelsk D skriftlig prøve 4.1.3.6.

 

Eksamens varighed 4 timer 

 

Forlænget eksamenstid 60 min. 

 

Elektronisk opgave Downloades kl. 9
00

 – kl. 10
00

 fra fronterrummet; 

E-eksamen  Engelsk D skriftlig prøve 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - PC m. hjælpeprogrammer 

- Tomt usb-stik 

Øvrige tilladte hjælpemidler Alle hjælpemidler
51

 

 

 

                                                           
50 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 

angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
51

 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Matematik D skriftlig prøve 4.1.3.7.
 

Eksamens varighed 4 timer 

 

 

 

 

Forlænget eksamenstid 60 min. 

 

 

 

 

Elektronisk opgave Downloades kl. 9
00

 – kl. 10
00

 fra fronterrummet; 

E-eksamen  Matematik D skriftlig prøve 

 

 

 

Eksamensopgavens afleveringsform Opgavebesvarelsen laves elektronisk og laves i Excel 

regneark – afleveres på usb-stik, der udleveres ved 

prøvestart. 

Eventuelle bilag afleveres på papir 

 

Hjælpemidler du selv skal medbringe - PC m. hjælpeprogrammer 

- Lommeregner 

- Passer 

- Vinkelmåler 

- Lineal 

Øvrige tilladte hjælpemidler Alle hjælpemidler
52 

 

 

 

 

 

  

                                                           
52 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 

angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Mundtlig eksamen 4.2.

For at benytte hjælpemidler til de skriftlige prøver, kræver det, at du har søgt dispensation rettidigt og, at 

denne bevilliges. 

Der er hvert kursusår to dispensationsansøgningsfrister. En, der gælder til vintereksamen, og en, der gælder til 

sommereksamen. Vær opmærksom på, at en dispensationsansøgning kun er gældende ½ år af gangen, så der 

skal søges dispensation forud for hver eksamen.  

 

 Elektroniske hjælpemidler til mundtlig eksamen 4.2.1.

Hvis du har søgt og blevet bevilliget dispensation til din mundtlige eksamen, så må du ved alle prøver benytte 

de hjælpemidler, du har været vant til at bruge i den daglige undervisning. 

 

Dine hjælpemidler kan bl.a. være en pc med; 

- CD-ord 

- Vise-ord 

- ViTal 

 

Måske har du også en fladbed scanner til at scanne længere tekster med eller en scannerpen til at bruge, når du 

skal scanne enkelte ord eller korte sætninger. 

 

Uanset hvilke hjælpemidler du har, så er det dit ansvar at medbringe disse til de mundtlige eksamener, hvor 

hjælpemidlerne er tilladt, og du mener, at du vil få brug for dem. Det er ligeledes dit ansvar at være fortrolig 

med, hvordan dine hjælpemidler fungerer.  

Hvis du har brug for en genopfriskning af, hvordan du bruger dine hjælpemidler, så henvend dig i god tid til 

it- og læsekonsulenten i læse-stavecenteret for en aftale (Kontakt Martin Richardt på tlf. 2979 7096). VUC 

stiller ikke yderligere hjælpemidler eller instruktion til rådighed på eksamensdagen. 

 

 Elektronisk materiale til den mundtlige prøve 4.2.2.

Eksamensgrundlaget er meget forskelligt fra fag til fag, når det drejer sig om de mundtlige AVU eksamener. 

 

Når du går til mundtlig eksamen i f.eks. dansk, så skal man på eksamensdagen trække det, der hedder 

lodtrukket spørgsmål, hvilket vil sige, at du ikke på forhånd kender emnet. 

Når du skal til prøver, hvor eksamensgrundlaget er lodtrukket, så vil du få eksamensspørgsmålet udleveret på 

et usb-stik i en elektronisk PDF eller word version. 

 

Hvis du omvendt skal til mundtlig eksamen i f.eks. matematik D, så skal du selv lave dit eksamensgrundlag – i 

dette tilfælde en synopsis. Her forventes det, at du udarbejder din synopsis i word og afleverer en papirudgave 

til din lærer, ligesom du skal arbejde elektronisk med din opgave/dine beregninger i regneark, som du så kan 

fremvise til eksamen. 

 

På de næste sider finder du en oversigt over eksamensgrundlaget i det enkelte fag, hvilke materialer der vil 

være elektroniske, så du kan benytte dine hjælpemidler samt hvilke opgaver du selv kan/skal lave elektronisk. 

For al elektronisk materiale VUC leverer, gælder det, at det kommer i enten en word eller en PDF version, og 

du derfor selv skal være i stand til at benytte OCR genkendelse ved hjælp af dine hjælpeprogrammer på din 

pc. 
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 Bestemmelser i fagene 4.2.3.

 Dansk G mundtlig prøve 4.2.3.1.
 

Eksamensgrundlag Lodtrukket spørgsmål / ukendt tekst 

 

 

Elektronisk materiale Ja 

 

 

Forberedelsestid 50 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 25 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Nej 

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler i 

forberedelsen 

Alle
53

 

 

 

 

  

                                                           
53 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Dansk D mundtlig prøve 4.2.3.2.
 

Eksamensgrundlag Lodtrukket spørgsmål / ukendt tekst 

 

 

Elektronisk materiale Ja 

 

 

Forberedelsestid 50 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 25 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Nej 

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler i 

forberedelsen 

Alle
54

 

 

 

  

                                                           
54 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Engelsk G mundtlig prøve 4.2.3.3.
 

Eksamensgrundlag Forlæg, der skal afleveres senest 2 uger før eksamen. 

 

 

Elektronisk materiale Du vælger selv, om du vil arbejde med dit forlæg elektronisk 

på pc.  

Forlægget skal afleveres som papirversion. 

Forberedelsestid 0 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

Eksamens varighed 20 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe et billedmateriale, et 

skriftligt element jf. bilag 14
55

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler Alle
56

 

 

 

 

  

                                                           
55 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
56 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Engelsk D mundtlig prøve 4.2.3.4.
 

Eksamensgrundlag Disposition i selvvalgt emne på ca. 1 A4 side, der skal 

afleveres senest 2 uger før eksamen SAMT en ukendt tekst. 

 

Elektronisk materiale Både ja og nej; 

 

Den ukendte tekst vil være elektronisk 

 

Dispositionen, du skal lave, der vælger du vælger selv, om du 

vil arbejde med din disposition elektronisk på pc.  

 

Dispositionen afleveres som papirversion 

Forberedelsestid 25 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 25 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition på engelsk på 

ca. 1 side jf. bilag 17
57

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler i 

forberedelsen 

Alle
58

 

 

 

  

                                                           
57 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
58 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Historie D mundtlig prøve 4.2.3.5.
 

Eksamensgrundlag Skriftligt oplæg, der skal afleveres senest 2 uger før eksamen. 

 

 

Elektronisk materiale Nej, du vælger selv, om du vil arbejde med dit skriftlige oplæg 

elektronisk på pc.  

Oplægget afleveres som papirversion. 

Forberedelsestid 25 min. til at klargøre materiale, herunder det skriftlige oplæg, 

kort, billede, tavle eller andet. 

 

Forlænget forberedelsestid 25 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe et skriftligt oplæg jf. bilag 

23
59

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler i 

forberedelsen 

Alle
60

 

 

 

  

                                                           
59 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
60 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Matematik G mundtlig prøve 4.2.3.6.
 

Eksamensgrundlag Lodtrukket spørgsmål 

 

 

Elektronisk materiale Ja 

 

 

Forberedelsestid 0 min. 

 

 

Eksamens varighed 120 min. inkl. votering 

 

 

Forlænget eksamenstid 30 min. 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Nej 

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

- Lommeregner, passer, lineal og vinkelmåler 

Øvrige tilladte hjælpemidler til eksamen Alle
61

 

 

 

 

  

                                                           
61 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Matematik D mundtlig prøve 4.2.3.7.
 

Eksamensgrundlag Synopsis, der skal afleveres senest 2 uger før eksamen. 

 

 

 

Elektronisk materiale Nej, du vælger selv, om du vil arbejde med din synopsis 

elektronisk på pc.  

Synopsis afleveres som papirversion.  

Din matematiske besvarelse skal udarbejdes elektronisk i 

regneark. 

Forberedelsestid 25 min. til at klargøre anvendelse af it, modeller og andre 

materialer. 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe sin synopsis og andre 

materialer fremstillet til brug ved prøven jf. bilag 28
62

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

- Lommeregner, passer, lineal og vinkelmåler 

Øvrige tilladte hjælpemidler i 

forberedelsen 

Alle
63

 

 

 

 

  

                                                           
62 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
63 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Naturvidenskab G mundtlig prøve 4.2.3.8.
 

Eksamensgrundlag Disposition i selvvalgt emne, der skal afleveres senest 3 uger 

før eksamen. 

 

Elektronisk materiale Nej, du vælger selv, om du vil arbejde med din disposition 

elektronisk på pc.  

Dispositionen afleveres som papirversion. 

Forberedelsestid 0 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition jf. bilag 29
64

 

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

- Lommeregner, passer, lineal og vinkelmåler 

Øvrige tilladte hjælpemidler Alle
65

 

 

 

 

  

                                                           
64 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
65 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Naturvidenskab D mundtlig prøve 4.2.3.9.
 

Eksamensgrundlag Disposition i selvvalgt emne, der skal afleveres senest 3 uger 

før eksamen. 

 

Elektronisk materiale Nej, du vælger selv, om du vil arbejde med din disposition 

elektronisk på pc.  

Dispositionen afleveres som papirversion. 

Forberedelsestid 0 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition og 

supplerende materiale jf. bilag 30
66

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

- Lommeregner, passer, lineal og vinkelmåler 

Øvrige tilladte hjælpemidler Alle
67

 

 

 

 

  

                                                           
66 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
67 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Psykologi D mundtlig prøve 4.2.3.10.
 

Eksamensgrundlag Disposition i selvvalgt emne, der skal afleveres senest 3 uger 

før eksamen. 

 

Elektronisk materiale Du vælger selv, om du vil arbejde med din disposition 

elektronisk på pc.  

Dispositionen afleveres som papirversion. 

Forberedelsestid 0 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition og et bilag jf. 

bilag 48
68

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler Alle
69

 

 

 

 

  

                                                           
68 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
69 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Samfundsfag G mundtlig prøve 4.2.3.11.
 

Eksamensgrundlag Kursistvalgt emne eller materiale, der skal afleveres senest 14 

dage før eksamen. 

 

24 timers trækning i Studieservice dagen 

før eksamen kl. 8.30 

JA!  

Der er 24 timers trækning til Samfundsfag G, og du skal 

trække spørgsmål dagen før eksamen kl. 8.30 

Elektronisk materiale Nej, du vælger selv, om du vil arbejde med dit materiale 

elektronisk på pc. Tekstmateriale afleveres i papirversion, 

video må gerne afleveres elektronisk.  

Forberedelsestid 24 timer 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe et selvvalgt materiale og de 

4-6 udleverede spørgsmål jf. bilag 33
70

 

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler i 

forberedelsen 

Alle
71

 

 

 

 

  

                                                           
70 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
71 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 



DISPENSATIONSHÅNDBOG FOR AVU KURSISTER 

Side | 50  

Rev. 8. december 2016 

 

 Samfundsfag D mundtlig prøve 4.2.3.12.
 

Eksamensgrundlag Lodtrukket ukendt materiale 

 

 

24 timers trækning i Studieservice dagen 

før eksamen kl. 8.30 

JA!  

Der er 24 timers trækning til Samfundsfag D, og du skal 

trække spørgsmål dagen før eksamen kl. 8.30 

 

Elektronisk materiale Ja 

 

 

Forberedelsestid 24 timer 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition for et oplæg 

om en problemstilling fra det udleverede materiale jf. bilag 

34
72

 

Hjælpemidler, du selv skal medbringe – 

hvis du ønsker at gøre brug af dem 

- PC m. hjælpeprogrammer 

- Scannerpen 

 

Øvrige tilladte hjælpemidler i 

forberedelsen 

Alle
73

 

 

 

 

  

                                                           
72 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
73 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Dispensater med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse 5.

 Generelle dispensationsvilkår for dispensater med psykisk eller fysisk 5.1.

funktionsnedsættelse 

For at få tildelt dispensation til AVU eksamen, er det en forudsætning, at du har søgt dispensationen rettidigt, 

at du vedlægger faglig/lægelig dokumentation. 

Som udgangspunkt er den form for dispensation, du kan søge, forlænget tid.  

Gør sig nogle særlige forhold gældende f.eks. hvis du er blind, er der også mulighed for at søge om 

elektronisk materiale. Du kan læse mere om elektronisk materiale og hvilke bestemmelser, der gør sig 

gældende under kapitel 3. 

 

 Skriftlig eksamen 5.2.

For at få forlænget tid til de skriftlige prøver, kræver det, at du har søgt dispensation rettidigt og, at denne 

bevilliges. 

Der er hvert kursusår to dispensationsansøgningsfrister. En, der gælder til vintereksamen, og en, der gælder til 

sommereksamen. Vær opmærksom på, at en dispensationsansøgning kun er gældende ½ år af gangen, så der 

skal søges dispensation forud for hver eksamen. 

 

På de næste sider finder du en oversigt over de skriftlige AVU eksamener i de enkelte fag, og hvor meget 

ekstra eksamenstid, der tildeles. 

 

Er du i tvivl, så spørg din lærer! 

 

 Bestemmelser i fagene   5.2.1.

 Dansk G sproglig prøve 5.2.1.1.
 

Eksamens varighed 30 min. 

 

 

Forlænget eksamenstid 10 min. 

 

 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

 

Tilladte hjælpemidler Ordbøger – trykte eller elektroniske
74

 

 

 

  

                                                           
74 Herunder modersmålsordbøger, der har været brugt i undervisningen (f.eks. arabisk) m.m. Online og offline 
ordbøger tilladt, hvis de er lagt som direkte genvej på dit pc skrivebord – dog ikke ordbøger på mobilen, da denne 
skal afleveres til vagterne inden prøvestart 
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 Dansk G skriftlig fremstilling 5.2.1.2.

Dansk G skriftlig fremstilling er en skriftlig eksamen med 24-timers forberedelse, hvilket vil sige, at du får 

teksterne udleveret 24 timer før den skriftlige del af eksamen begynder.  

Det betyder, at du for at kunne gå til Dansk G skriftlig fremstilling, skal du hente dit teksthæfte i papirudgave 

dagen før den skriftlige del af eksamen starter. Har du ikke hentet teksthæftet, så kan du ikke gå til eksamen.  

Teksthæftet skal hentes kl. 10
00

 på den afdeling, hvor du har gået til undervisning.  

 

Eksamen begynder 24-timers forberedelse – altså kl. 10
00

 dagen før 

den skriftlige prøve 

 

Teksthæfte til 24-timers forberedelse  Skal hentes kl. 10
00

 dagen før skriftlig fremstilling 

på den afdeling, hvor du har haft undervisning 

OBS! Teksthæftet fra de 24-timers forberedelse MÅ IKKE MEDBRINGES til den skriftlige 

del af eksamen. Du vil få et nyt teksthæfte udleveret samt kunne downloade både teksthæfte 

og opgaveformulering fra fronter – se nedenfor. 

Eksamens varighed – skriftlige del 3 timer 30 min. 

 

 

Forlænget eksamenstid – skriftlige del 60 min. 

 

 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

 

Du selv skal medbringe - Teksthæfte må IKKE medbringes 

- PC 

- Tomt usb-stik 

Tilladte hjælpemidler Ordbøger – trykte eller elektroniske
75

 

Tekstbehandling, herunder stave- og 

grammatikkontrol
76 

 

  

                                                           
75 Herunder modersmålsordbøger, der har været brugt i undervisningen (f.eks. arabisk) m.m. Online og offline 
ordbøger tilladt, hvis de er lagt som direkte genvej på dit pc skrivebord – dog ikke ordbøger på mobilen, da denne 
skal afleveres til vagterne inden prøvestart 
76 Det er alene computerens tekstbehandlingsprogram, der må anvendes, ikke andre programmer eller lagrede 
hjælpemidler/dokumenter.  
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 Dansk D sproglig prøve 5.2.1.3.
 

Eksamens varighed 60 min. 

 

 

Forlænget eksamenstid 20 min. 

 

 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

 

Tilladte hjælpemidler Ordbøger – trykte eller elektroniske
77

 

 

 

 

  

                                                           
77 Herunder modersmålsordbøger, der har været brugt i undervisningen (f.eks. arabisk) m.m. Online og offline 
ordbøger tilladt, hvis de er lagt som direkte genvej på dit pc skrivebord – dog ikke ordbøger på mobilen, da denne 
skal afleveres til vagterne inden prøvestart 
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 Dansk D skriftlig fremstilling 5.2.1.4.

Dansk D skriftlig fremstilling er en skriftlig eksamen med 24-timers forberedelse, hvilket vil sige, at du får 

teksterne udleveret 24 timer før den skriftlige del af eksamen begynder.  

Det betyder, at du for at kunne gå til Dansk D skriftlig fremstilling, skal du hente dit teksthæfte i papirudgave 

dagen før den skriftlige del af eksamen starter. Har du ikke hentet teksthæftet, så kan du ikke gå til eksamen.  

Teksthæftet skal hentes kl. 10
00

 på den afdeling, hvor du har gået til undervisning.  

 

Eksamen begynder 24-timers forberedelse – altså kl. 10
00

 dagen før 

den skriftlige prøve 

 

Teksthæfte til 24-timers forberedelse  Skal hentes mellem kl. 10
00

 – kl. 10
30

 dagen før 

skriftlig fremstilling på den afdeling, hvor du har 

haft undervisning 

OBS! Teksthæftet fra de 24-timers forberedelse SKAL MEDBRINGES til den skriftlige del af 

eksamen.  

Eksamens varighed – skriftlige del 4 timer 

 

 

Forlænget eksamenstid – skriftlige del 60 min. 

 

 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

 

Du selv skal medbringe - Teksthæfte må SKAL medbringes 

- PC  

- Tomt usb-stik 

Tilladte hjælpemidler Alle hjælpemidler
78

 

 

 

 

  

                                                           
78 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Dansk som Andetsprog G sproglig prøve  5.2.1.5.
 

Eksamens varighed 60 min. 

 

 

Forlænget eksamenstid 20 min. 

 

 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

 

Tilladte hjælpemidler Ordbøger – trykte eller elektroniske
79

 

 

 

 

  

                                                           
79 Herunder modersmålsordbøger, der har været brugt i undervisningen (f.eks. arabisk) m.m. Online og offline 
ordbøger tilladt, hvis de er lagt som direkte genvej på dit pc skrivebord – dog ikke ordbøger på mobilen, da denne 
skal afleveres til vagterne inden prøvestart 
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 Dansk som Andetsprog G skriftlig fremstilling 5.2.1.6.

Dansk som Andetsprog G skriftlig fremstilling er en skriftlig eksamen med 24-timers forberedelse, hvilket vil 

sige, at du får teksterne udleveret 24 timer før den skriftlige del af eksamen begynder.  

Det betyder, at du for at kunne gå til Dansk som Andetsprog G skriftlig fremstilling, skal du hente dit 

teksthæfte i papirudgave dagen før den skriftlige del af eksamen starter. Har du ikke hentet teksthæftet, så kan 

du ikke gå til eksamen.  

Teksthæftet skal hentes kl. 10
00

 på den afdeling, hvor du har gået til undervisning.  

 

Eksamen begynder 24-timers forberedelse – altså kl. 10
00

 dagen før 

den skriftlige prøve 

 

Teksthæfte til 24-timers forberedelse  Skal hentes mellem kl. 10
00

 – kl. 10
30

 dagen før 

skriftlig fremstilling på den afdeling, hvor du har 

haft undervisning 

OBS! Teksthæftet fra de 24-timers forberedelse MÅ IKKE MEDBRINGES til den skriftlige 

del af eksamen. Du vil få et nyt teksthæfte udleveret samt kunne downloade både teksthæfte 

og opgaveformulering fra fronter – se nedenfor. 

Eksamens varighed – skriftlige del 3 timer 30 min. 

 

 

Forlænget eksamenstid – skriftlige del 60 min. 

 

 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

 

Du selv skal medbringe - Teksthæfte må IKKE medbringes 

- PC 

- Tomt usb-stik 

Tilladte hjælpemidler Ordbøger – trykte eller elektroniske
80

 

Tekstbehandling, herunder stave- og 

grammatikkontrol
81 

 

 

                                                           
80 Herunder modersmålsordbøger, der har været brugt i undervisningen (f.eks. arabisk) m.m. Online og offline 
ordbøger tilladt, hvis de er lagt som direkte genvej på dit pc skrivebord – dog ikke ordbøger på mobilen, da denne 
skal afleveres til vagterne inden prøvestart 
81 Det er alene computerens tekstbehandlingsprogram, der må anvendes, ikke andre programmer eller lagrede 
hjælpemidler/dokumenter.  
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 Dansk som Andetsprog D skriftlig fremstilling 5.2.1.7.

Dansk som Andetsprog D skriftlig fremstilling er en skriftlig eksamen med 24-timers forberedelse, hvilket vil 

sige, at du får teksterne udleveret 24 timer før den skriftlige del af eksamen begynder.  

Det betyder, at du for at kunne gå til Dansk som Andetsprog D skriftlig fremstilling, skal du hente dit 

teksthæfte i papirudgave dagen før den skriftlige del af eksamen starter. Har du ikke hentet teksthæftet, så kan 

du ikke gå til eksamen.  

Teksthæftet skal hentes kl. 10
00

 på den afdeling, hvor du har gået til undervisning.  

 

Eksamen begynder 24-timers forberedelse – altså kl. 10
00

 dagen før 

den skriftlige prøve 

 

Teksthæfte (papirudgave) til 24-timers 

forberedelse  

Skal hentes kl. 10
00

 dagen før skriftlig fremstilling 

på den afdeling, hvor du har haft undervisning 

OBS! Teksthæftet fra de 24-timers forberedelse MÅ IKKE MEDBRINGES til den skriftlige 

del af eksamen. Du vil få et nyt teksthæfte udleveret samt kunne downloade både teksthæfte 

og opgaveformulering fra fronter – se nedenfor. 

Eksamens varighed – skriftlige del 4 timer 

 

 

Forlænget eksamenstid – skriftlige del 60 min. 

 

 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

 

Du selv skal medbringe - Teksthæfte må IKKE medbringes 

- PC 

- Tomt usb-stik 

Tilladte hjælpemidler Ordbøger – trykte eller elektroniske
82

 

Stave- og grammatikkontrol skal være 

deaktiveret på din pc  

 

  

                                                           
82 Herunder modersmålsordbøger, der har været brugt i undervisningen (f.eks. arabisk) m.m. Online og offline 
ordbøger tilladt, hvis de er lagt som direkte genvej på dit pc skrivebord – dog ikke ordbøger på mobilen, da denne 
skal afleveres til vagterne inden prøvestart 
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 Engelsk G skriftlig prøve i læseforståelse 5.2.1.8.
 

Eksamens varighed 60 min. 

 

 

Forlænget eksamenstid 20 min. 

 

 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

 

Tilladte hjælpemidler Alle hjælpemidler
83

 

 

 

 
 Engelsk D skriftlig prøve 5.2.1.9.

 

Eksamens varighed 4 timer 

 

 

Forlænget eksamenstid 60 min. 

 

 

Eksamensopgavens afleveringsform Papir 

 

 

Du selv skal medbringe - PC 

- Tomt usb-stik 

 

Tilladte hjælpemidler Alle hjælpemidler
84 

 

 

 
  

                                                           
83 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 

angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
84

 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Matematik D skriftlig prøve 5.2.1.10.
 

Eksamens varighed 4 timer 

 

 

 

 

Forlænget eksamenstid 60 min. 

 

 

 

 

Eksamensopgavens afleveringsform Opgavebesvarelsen laves elektronisk og laves i Excel 

regneark – afleveres på usb-stik, der udleveres ved 

prøvestart. 

Eventuelle bilag afleveres på papir 

 

Du selv skal medbringe - PC m. hjælpeprogrammer 

- Lommeregner 

- Passer 

- Vinkelmåler 

- Lineal 

Tilladte hjælpemidler Alle hjælpemidler
85 

 

 

 

 

 

  

                                                           
85 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 

angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Mundtlig AVU eksamen 5.3.

For at få forlænget tid til de mundtlige prøver, er det en forudsætning, at du har søgt dispensation rettidigt og, 

at denne bevilliges. 

Der er hvert kursusår to dispensationsansøgningsfrister. En, der gælder til vintereksamen, og en, der gælder til 

sommereksamen. Vær opmærksom på, at en dispensationsansøgning kun er gældende ½ år af gangen, så der 

skal søges dispensation forud for hver eksamen. 

 

På de næste sider finder du en oversigt over eksamensgrundlaget i de enkelte fag, og hvor meget ekstra 

forberedelses- og eksamenstid, der tildeles. 

 

Er du i tvivl, så spørg din lærer! 

 

 Bestemmelser i fagene 5.3.1.

 Dansk G mundtlig prøve 5.3.1.1.
 

Eksamensgrundlag Lodtrukket spørgsmål / ukendt tekst 

 

 

Forberedelsestid 50 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 25 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Nej 

 

 

Tilladte hjælpemidler i forberedelsen Alle
86

 

 

 

 

  

                                                           
86 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Dansk D mundtlig prøve 5.3.1.2.
 

Eksamensgrundlag Lodtrukket spørgsmål / ukendt tekst 

 

 

Forberedelsestid 50 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 25 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Nej 

 

 

Tilladte hjælpemidler i forberedelsen Alle
87

 

 

 

  

                                                           
87 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Dansk Som Andetsprog G mundtlig prøve 5.3.1.3.
 

Eksamensgrundlag Lodtrukket spørgsmål / kendt tekst 

 

 

Forberedelsestid 60 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 30 min. 

 

 

Eksamens varighed 30 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Nej 

 

 

Tilladte hjælpemidler i forberedelsen Alle
88

 

 

 

  

                                                           
88 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Dansk Som Andetsprog D mundtlig prøve 5.3.1.4.
 

Eksamensgrundlag Lodtrukket spørgsmål / ukendt tekst 

 

 

Forberedelsestid 60 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 30 min. 

 

 

Eksamens varighed 30 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Nej 

 

 

Tilladte hjælpemidler i forberedelsen Alle
89

 

 

 

 

  

                                                           
89 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Engelsk G mundtlig prøve 5.3.1.5.
 

Eksamensgrundlag Forlæg, der skal afleveres senest 2 uger før eksamen. 

 

 

Forberedelsestid 0 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

Eksamens varighed 20 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe et billedmateriale, et 

skriftligt element jf. bilag 14
90

 

 

Tilladte hjælpemidler Alle
91

 

 

 

 

  

                                                           
90 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
91 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Engelsk D mundtlig prøve 5.3.1.6.
 

Eksamensgrundlag Disposition i selvvalgt emne på ca. 1 A4 side, der skal 

afleveres senest 2 uger før eksamen SAMT en ukendt tekst. 

 

Forberedelsestid 25 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 25 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition på engelsk på 

ca. 1 side jf. bilag 17
92

 

 

Tilladte hjælpemidler i forberedelsen Alle
93

 

 

 

  

                                                           
92 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
93 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 



DISPENSATIONSHÅNDBOG FOR AVU KURSISTER 

Side | 66  

Rev. 8. december 2016 

 

 Historie D mundtlig prøve 5.3.1.7.
 

Eksamensgrundlag Skriftligt oplæg, der skal afleveres senest 2 uger før eksamen. 

 

 

Forberedelsestid 25 min. til at klargøre materiale, herunder det skriftlige oplæg, 

kort, billede, tavle eller andet. 

 

Forlænget forberedelsestid 25 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe et skriftligt oplæg jf. bilag 

23
94

 

 

Tilladte hjælpemidler i forberedelsen Alle
95

 

 

 

  

                                                           
94 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
95 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Matematik G mundtlig prøve 5.3.1.8.
 

Eksamensgrundlag Lodtrukket spørgsmål 

 

 

Forberedelsestid 0 min. 

 

 

Eksamens varighed 120 min. inkl. votering 

 

 

Forlænget eksamenstid 30 min. 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Nej 

 

 

Du selv skal medbringe - Lommeregner, passer, lineal og vinkelmåler 

- Evt. egne noter 

 

Tilladte hjælpemidler til eksamen Alle
96

 

 

 

 

  

                                                           
96 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Matematik D mundtlig prøve 5.3.1.9.
 

Eksamensgrundlag Synopsis, der skal afleveres senest 2 uger før eksamen. 

 

 

Forberedelsestid 25 min. til at klargøre anvendelse af it, modeller og andre 

materialer. 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe sin synopsis og andre 

materialer fremstillet til brug ved prøven jf. bilag 28
97

 

 

Du selv skal medbringe - Lommeregner, passer, lineal og vinkelmåler 

- Evt. egne noter 

 

Tilladte hjælpemidler i forberedelsen Alle
98

 

 

 

 

  

                                                           
97 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
98 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Naturvidenskab G mundtlig prøve 5.3.1.10.
 

Eksamensgrundlag Disposition i selvvalgt emne, der skal afleveres senest 3 uger 

før eksamen. 

 

Forberedelsestid 0 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition jf. bilag 29
99

 

 

 

Du selv skal medbringe - Lommeregner, passer, lineal og vinkelmåler 

- Evt. egne noter 

 

Tilladte hjælpemidler Alle
100

 

 

 

 

  

                                                           
99 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
100 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Naturvidenskab D mundtlig prøve 5.3.1.11.
 

Eksamensgrundlag Disposition i selvvalgt emne, der skal afleveres senest 3 uger 

før eksamen. 

 

Forberedelsestid 0 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition og 

supplerende materiale jf. bilag 30
101

 

 

Du selv skal medbringe  - Lommeregner, passer, lineal og vinkelmåler 

- Evt. egne noter 

 

Tilladte hjælpemidler Alle
102

 

 

 

 

  

                                                           
101 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
102 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Psykologi D mundtlig prøve 5.3.1.12.
 

Eksamensgrundlag Disposition i selvvalgt emne, der skal afleveres senest 3 uger 

før eksamen. 

 

Forberedelsestid 0 min. 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition og et bilag jf. 

bilag 48
103

 

 

Tilladte hjælpemidler Alle
104

 

 

 

 

  

                                                           
103 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
104 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Samfundsfag G mundtlig prøve 5.3.1.13.
 

Eksamensgrundlag Kursistvalgt emne eller materiale, der skal afleveres senest 14 

dage før eksamen. 

 

24 timers trækning i Studieservice dagen 

før eksamen kl. 8.30 

JA!  

Der er 24 timers trækning til Samfundsfag G, og du skal 

trække spørgsmål dagen før eksamen kl. 8.30 

Forberedelsestid 24 timer 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe et selvvalgt materiale og de 

4-6 udleverede spørgsmål jf. bilag 33
105

 

 

Tilladte hjælpemidler i forberedelsen Alle
106

 

 

 

 

  

                                                           
105 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
106 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 
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 Samfundsfag D mundtlig prøve 5.3.1.14.
 

Eksamensgrundlag Lodtrukket ukendt materiale 

 

 

24 timers trækning i Studieservice dagen 

før eksamen kl. 8.30 

JA!  

Der er 24 timers trækning til Samfundsfag D, og du skal 

trække spørgsmål dagen før eksamen kl. 8.30 

Forberedelsestid 24 timer 

 

 

Forlænget forberedelsestid 0 min. 

 

 

Eksamens varighed 25 min. inkl. votering 

 

 

Forberedelsesmateriale med til eksamen Ja, eksaminanden skal medbringe en disposition for et oplæg 

om en problemstilling fra det udleverede materiale jf. bilag 

34
107

 

Tilladte hjælpemidler i forberedelsen Alle
108

 

 

 

 

                                                           
107 Bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse 
108 §15, stk. 2: Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt 
angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, dvs. du må benytte de internetsider, der har været benyttet 
i undervisningen, som din lærer har lagt link til i fronter. Al anden surf på internettet er forbudt! 


