
Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

04-04-2013 

Side 1 

Eksamen - EUD 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Forudsætninger 

04-04-2013 

Side 2 

De fag, der kan komme 

i spil til eksamen, skal 

have en 

eksamenstermin. 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Forudsætninger … fortsat 

04-04-2013 

Side 3 

De forskellige uddannelser anvender 

i visse tilfælde forskellige 

prøveformer. 

For at få udtrækningen korrekt kan 

man udfylde dette vindue med de 

evalueringsformer, der gælder for 

den pågældende uddannelse. 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Udtrækning til eksamen 

04-04-2013 

Side 4 

Feltet ’antal eksamener’ skal 

udfyldes i forhold til det antal uger, 

eleverne modtager undervisning. 

 

Hvis du får behov for at udtrække 

samme hold/elev igen, skal du 

skrive en forklaring i feltet 

”Bemærkning”. 

 

HUSK at afgrænse til eksamens- 

område (HS, TS (SOSU- 

assistent)). 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Udtrækning ….. fortsat 
 Udtrækningen foretages som følger: 

• Der opstilles en liste over fagene uden hensyn til niveau men med hensyn til det 
prøveområde, der er afgrænset til 

• Listen er sorteret i tilfældig orden 

• Så undersøges hvilke fag eleven ikke følger. Disse fjernes fra listen 

• Herefter sættes eksamensmarkeringer på de øverste fag på listen, svarende til 
det antal, der er angivet ved jobbestillingen 

• Det undersøges om der er andre elever fra samme hold og fag, som er 
udtrukket til eksamen. Hvis det er tilfældet, udtrækkes eleven til samme 
prøveform. Ellers udtrækkes eleven til en tilfældig prøveform. 

 

 

04-04-2013 

Side 5 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Udtrækning ….. fortsat 

04-04-2013 

Side 6 

Resultatet af 

udtrækningen kan 

ses i dette vindue. 

 

Det kan også ses 

på udskriften 

B282 Eksamens- 

markeringer. 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Eksamensmarkeringer 

04-04-2013 

Side 7 

A652 Eksamensmarkeringer: 

 

Ved hjælp af knapperne Slet 

eksamensmarkering og Opret 

eksamensmarkering kan man 

flytte rækker mellem de to blokke. 

 

Eksamensmarkeringerne kan også 

ses på udskriften B282 

Eksamensmarkeringer. 

                         



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

B282 Eksamensmarkeringer 

04-04-2013 

Side 8 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

B357 Eksamensmarkeringer 
pr. hold med trækningstype 

04-04-2013 

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 9 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Sammenknytning mellem elever og 

eksamensbegivenheder 

 

Du kan knytte eleverne til en eksamensbegivenhed på 3 forskellige måder: 

 

• Du kan tage udgangspunkt i eksamensmarkeringer på elever, som endnu ikke 
er tilknyttet eksamensbegivenheder 

• Du kan tage udgangspunkt i en eksamensbegivenhed og så registrere, at et 
(eller flere) hold skal knyttes til eksamensbegivenheden 

• Du kan tage udgangspunkt i en eksamensbegivenhed og på hjælpevinduet for 
elever direkte registrere CPR-numre, uddannelse og version for de elever, som 
skal følge prøven. 

04-04-2013 

Side 10 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Tilknytning med udgangspunkt i 

eksamensmarkeringer 

04-04-2013 

Side 11 

Du kan knytte eleverne til 

eksamensbegivenheden ved at 

markere de elever, der skal på samme 

eksamensbegivenhed.  

Hvis begivenheden allerede er 

oprettet, kan du taste den enten i 

feltet Tilknyt kendt begivenhed eller i 

feltet Eksamensbegivenhed. Herefter 

skal du trykke på knappen. 

Du kan også markere eleverne og 

trykke på knappen – så kommer du til 

vinduet A658 

Eksamensbegivenheder  og kan her 

fortsætte med navngivning mv. 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Eksamensbegivenheder 

04-04-2013 

Side 12 

Feltet Grundtimer skal 

normalt udfyldes med 8.50. 

Bemærk det er muligt at 

ændre grundtimerne for 

censor. 

Ved tryk på knappen Dan 

std. indv. plan bliver eleverne 

fordelt på eksamensdagen(e) 

under hensyn til 

forberedelses- og 

eksaminationstid. 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

04-04-2013 

Side 13 

Censorer med elever 
 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Eksaminatorer med elever 

04-04-2013 

Side 14 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Fordél elever 

04-04-2013 

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 15 

Du kan rette elevernes rækkefølge på 

forskellige måder: 

 

•Ret fordeling: Du kan markere en 

enkelte elev og så trykke på knappen. 

Den markerede elev vil så være den 

første som kommer op på den 

pågældende eksamensdag og resten 

af eleverne på denne eksamensdag 

vil forskydes. 

 

•Skub: Bruges til at flytte et 

tidspunkt et antal minutter 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Fordél elever …… fortsat 

04-04-2013 

Side 16 

•Frameld: Bruges hvis en elev 

frameldes. Der åbnes et nyt vindue, 

hvor man kan angive om eleven er 

rettidigt frameldt (aht. lærer og 

censors aflønning) 

 

•Anvend rækkefølge: Her angiver du 

den rækkefølge, eleverne skal til 

eksamen i. Herefter gemmer du og 

trykker på knappen. 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Udskrifter 
A505 Eksamensplan dato: Giver en oversigt over de eksamensbegivenheder, som er planlagt 

på skolen på bestemte datoer. 

 

A844 Eksamens-/prøveplan: Viser hvilke eksamensbegivenheder, der finder sted i en given 
eksamenstermin. Der vises en linje for hver kombination af dato og eksamensbegivenhed. 

 

A845 Eksamens-/prøveplan – lærer: Viser hvilke eksamener en medarbejder er involveret i 
som eksaminator. Hvis man har registreret eksamensbegivenheder på anden skole, så 
udskrives disse også. 

 

A847 Eksamensplan – lokale: Viser en liste over de eksamensbegivenheder, som skal foregå i 
et givet lokale. 

 

A849 Eksamens/prøveplan – elev: Viser hvilke eksamener en elev skal deltage i på en given 
eksamenstermin. 
 

 

 
04-04-2013 

Side 17 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Udskrifter ….. fortsat 
A937 Individuel eksamensplan: Viser pr. eksaminationslokale, dato og eksamensbegivenhed, 

hvilke elever der deltager og i hvilken rækkefølge de deltager. 

 

B362 Eksamensplan – censor: Viser hvilke eksamener en censor skal være censor for. 

 

B063 Eksamensdokumentation: Udleveres til censorer og lærere som dokumentation for det 
eksamensarbejde, den enkelte har haft i en periode 

 

A467 Karakterliste: Anvendes til registrering af karakterer. 

 

A465 Karakterliste, eksamensdag: Anvendes til registrering af karakterer for de elever, som 
på den pågældende eksamensbegivenhed og dag skal til eksamen. 

 

A467 Genudskrivning af karakterliste: En ny udskrift af en allerede dannet karakterliste. 
 

 

04-04-2013 

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 18 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Gruppeeksamen 
  Selv om du giver flere elever samme rækkefølgenummer, kan systemet ikke 

sætte dem til eksamen på samme tidspunkt, da systemet ikke ved hvor lang tid, 
der skal sættes af til en gruppeeksamen.  

 

  Tilsvarende kan systemet ikke sikre at elever med samme rækkefølgenummer 
kommer til eksamen på den samme dag. I forbindelse med gruppeeksamener 
må du efterfølgende rette tidspunkterne til manuelt. 

 

04-04-2013 

Side 19 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Eksamen i Elevplan 

04-04-2013 

Side 20 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Eksamen i Elevplan …. 
fortsat 

04-04-2013 

Side 21 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Grundforløbsbevis 
 

 
Hvis eleven skifter til en uddannelse inden for den samme fællesindgang,  

skal eleven fortsat ikke op til en ny grundforløbsprøve og derfor ikke  have  

udstedt et nyt bevis, jf. § 21, stk. 4, i hovedbekendtgørelsen. 

 
Eleven skal fortsat have udstedt et tillæg til grundforløbsbeviset, der angiver de 

opnåede kompetencer. 

04-04-2013 

Side 22 


