
 

Vedr. brug af computer til terminsprøver og de afsluttende skriftlige prøver. 
 

 

Kære forældre og elever 
Da vi ønsker, at vores elever får de bedste forhold for de skriftlige prøver her på Midtjysk Efterskole, har 
vi valgt at bede eleverne om at tage printer med til terminsprøverne og sommerprøverne.  
 
Grunden er, at eleverne skal aflevere opgaven/opgaverne underskrevet senest ved prøvens afslutning. 
Det vil sige, at man ikke kan udskrive, underskrive og aflevere efter dette tidspunkt.  
 
Vi har erfaring med, at det giver mest mulig ro og længst mulig prøvetid, hvis der er en printer ved hvert 
prøvebord.  
Der sidder 2 elever ved hvert prøvebord. Derfor bruger vi den næste uge på at lave printermakkerpar, 
og i den forbindelse vil jeres søn/datter nok spørge, om de kan tage en printer med i uge 1 og 2 (2021) 
til brug ved terminsprøverne.  
 
Hvis der er helt umuligt at få kabalen til at gå op, er der selvfølgelige mulighed for at skrive ud på 
skolens printer. Udfordringen er, at bliver der for mange, der benytter sig af dette, vil de pågældende 
elever måske miste tid i slutningen af prøvetiden.  
 
Vi håber derfor på jeres hjælp til dette. 
 
VED BRUG AF COMPUTER VED TERMINSPRØVER: 

 
Det er muligt at benytte computer til skriftlig eksamen, hvis eleven har aftale med sin faglærer og har 
rutine i brugen af computer og tilhørende programmer. 

Eleven skal selv sørge for at skaffe en computer, printer og et fordelerstik, så der kun går en 
ledning ud fra elevens bord.  
Det er muligt at for 2 elever fra samme klassetrin at gå sammen om en printer. 
 
I nødstilfælde kan man bruge skolens printer. Man skal dog være opmærksom på, at det vil forkorte 
prøvetiden, fordi der kan være kø ved printeren, og fordi der ikke må udskrives efter prøvens afslutning.  
 
De programmer som må benyttes er: Microsoft Excel, Microsoft Word og Pages. Skabeloner med 
godkendte sidehoveder kan findes på hjemmesiden en uge inden skriftlig eksamen. 
 
HUSK derfor flg.: 

• Computer med oplader 

• Printer med ekstra printerpatroner – Printeren skal være afprøvet hjemmefra sammen med 
computeren – på grund af antallet af elever, kan man ikke regne med, at vi kan løse evt. 
problemer.  

• Fordelerstik 

• USB – memory stick leveres af Midtjysk (vigtig til at gemme backup, hvis computeren går ned) 
 
Gældende for dansk, engelsk og tysk: 
 
§ 10. Der må benyttes tekstbehandlingsprogrammer inklusive stavekontrol og synonymordbog og de 
elektroniske ordbøger, der svarer til de ordbøger, der er tilladt som hjælpemidler ved prøverne, jf. § 28, 
stk. 3, og § 38, stk. 3i prøvebekendtgørelsen. 
 
Eleverne skal have grundlæggende kendskab til brug af de pågældende programmer – herunder at 
gemme og åbne et dokument. Eleverne skal downloade sidehoved skabelon fra Viggo (Intra) inden 
prøven. 
 
Musik skal være downloadet eller køre som offline. Musik skal derfor være downloadet til computeren 
før prøven. Der må under ingen omstændigheder kommunikeres i prøvelokalet. 
 
Opstår der problemer med egen printer, kan der printes ud på skolens printer (jf. ovenstående 
programmer) 
 
Eget ansvar 
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Vedr. brug af computer til terminsprøver og de afsluttende skriftlige prøver. 
 

 

 
Hvis tekniske vanskeligheder af enhver karakter finder sted (strøm-, program-, printer svigt, slettet 
dokument, defekt usb/diskette m.m.), er det elevens ansvar.  
Prøven fortsætter derefter uden brug af computer – dvs. håndskrevet! 
Selvfølgelig forsøger vi at afhjælpe problemerne, hvis det kan lade sig gøre… 
 
Computerne sættes op fredag 8 januar mellem kl. 14:00 og 15:00.  
Husk, at I også skal afprøve, om computeren virker sammen med printeren, når I ankommer på skolen. 
Vi har oplevet, at frakobling af printer kan give udfordringer.  
 
HUSK:  
Medbring ekstra printerpatroner og tjek computer og printer sammen derhjemme. 
Få opdateret din computer inden prøven (det vil sige, at den skal have været slukket) 
 

Det er på eget ansvar man har sin computer og printer med. 
 

Regler kan findes på www.uvm.dk 

http://www.uvm.dk/

