Brug af computer til terminsprøver og de afsluttende skriftlige prøver

Det er muligt at benytte computer til skriftlig eksamen, hvis du har aftale med din faglærer og har rutine
i brugen af computer og tilhørende programmer.
Du skal selv sørge for at skaffe en computer, printer og et fordelerstik,
så der kun går en
ledning ud fra dit bord. To elever fra samme klassetrin kan gå sammen om en printer.
Der er ikke mulighed for at benytte skolens computere og printer. I nødstilfælde kan man benytte
skolens printer. Man skal dog være opmærksom på, at det vil forkorte prøvetiden, da der vil kunne
opstå kø i forbindelse med udskrivning, og at 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, matematik, engelsk og tysk:
Der må benyttes tekstbehandlingsprogrammer inklusive stavekontrol og synonymordbog og de
elektroniske ordbøger, der svarer til de ordbøger, der er tilladt som hjælpemidler ved prøverne.
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.
Hvis man vil høre musik, skal det være downloadet eller køre offline. Musik skal derfor være
downloadet til computeren før prøven. Der må under ingen omstændigheder kommunikeres i
prøvelokalet.
I tilfælde af tekniske problemer
Det er elevens eget ansvar, hvis der opstår tekniske vanskeligheder af enhver art (strøm-, program-,
printersvigt, slettet dokument, defekt usb/diskette m.m.).
Prøven fortsætter derefter uden brug af computer – dvs. håndskrevet!
Selvfølgelig forsøger vi at afhjælpe problemerne, hvis vi kan.
Computerne sættes op fredag 9. december mellem kl. 13:00 og 14:00 (vi kan kun yde teknisk
assistance i dette tidsrum).
Husk, at det også skal afprøves, 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

