
NV og AP eksamen



Regler om eksamen
• Studentereksamen: Mindst 10 eksamener efter udtræk (SRP og skr. dansk A obligatorisk) 

• Undervisningsministeriet udtrækker de 8 eksamener (10 fraregnet SRP og skr. dansk A) 

• Udover de 10 eksamener: 

Mindst 5 interne skriftlige eller mundtlige årsprøver (skr. eller mdt. årsprøve i studieretningsfag, 
dansk A, matematik A/B) 

 Prøve i NV og AP som tæller med på eksamensbevise med hver vægt 0,25 

• Efter 2.g skal I have afholdt 3 eksamener (ikke SRP og A-fag) 

• Har man været til en eksamen i 1.g i et C-fag og vælger dette op på et højere niveau senere 
tæller eksamen IKKE med. Man får kun karakterer for det højeste niveau på sit eksamensbevis. 

• INGEN skriftlige eksamener i 1.g - kun mundtlige eksamener i 1.g + årsprøver og DHO



AP prøven (eksamen)
Skriftlige prøve uden hjælpemidler 

Prøven laves med blyant og papir 

Prøven tager 90 minutter  

Prøven afholdes mandag den 31. oktober af 2 omgange 

Første omgang: kl. 8.15 - 10.00 (1g: 1, 2, 3, 4, 5) - start kl. 8.30 

Anden omgang: kl. 10.00 - 12.00 (1g: 6, 7, 8, 9, 10) - start kl. 10.30 

Sid klar ved bordet 15 minutter FØR eksamen starter!! 

Ekstra tid > du SKAL tage anden omgang og det er angivet i Lectio



NV prøven (eksamen)
individuel mundtlig prøve på 20 minutter, eksamineres af 2 NV-lærere 

prøven afholdes i uge 43 - hver klasse eksamineres på en dag 

eksamen i de faglige mål i NV - IKKE en eksamen i biologi, fysik, kemi eller 
bioteknologi 

oplæg på 5 minutter på baggrund af udvalgte dele af portfolio 

HUSK at du forud for eksamen SKAL aflevere en fuld portfolio! 

Eksaminationstider fremgår på forside af Lectio



Sygdom eller Snyd
Bliver man syg skal man forud prøven henvende sig til kontoret. 

For at kunne blive indstillet til sygeeksamen kræves der lægeerklæring.  

Bliver man taget i snyd bortvises man > –03 eller op efterfølgende år



Hvor finder jeg information

På hjemmesiden under 

Elevmaterialer 

Eksamensinformation



Spørgsmål?


