
6. kl.   Årsprøver i maj 
 

Matematik: skriftligt: 

uden hjælpemidler, 45 minutter   

med hjælpemidler, 2 timer 

  

Dansk:  skriftlig fremstilling, 2 ½ time  

 

Hjælpemidler: 

Matematik:  

Uden hjælpemidler: skrive og tegneredskaber 

– dog ikke elektroniske. 

Med hjælpemidler: alle hjælpemidler, som 

eleven har anvendt i den daglige 

undervisning. 

 

Dansk:  

skriftlig fremstilling: elektroniske og trykte  

ordbøger, som er i overensstemmelse med  

gældende retskrivning.  

Ved brug af computer: tekstbehandling med  

grammatik og stavekontrol.  

 

Skolen abonnerer på: skoleordbogen.dk – 

som kan anvendes til prøven. 

 

Generelle prøveregler på Riberhus 

Privatskole 

 

Til prøverne skal eleverne blive tiden ud, så 

det er en god ide at medbringe en god bog, 

hvis man er færdig før tid – men endnu bedre 

– brug tiden på at læse det, der skal afleveres 

igennem, igen, igen og igen. Brug tiden 

konstruktivt. Det ikke er tilladt at spille på 

computer/telefon eller se film. 

 

Den enkelte faglærer taler med sin klasse 

vedr. reglerne forud for prøverne. 

Reglerne opretholdes af tilsynet under 

prøverne. 

 

Elever møder senest 10 minutter før 

prøvestart. Eleven er selv ansvarlig for 

opsætning af computer – husk 

strømtilslutning! – samt at medbringe 

høretelefoner. 

 

 Lokalet må kun forlades med tilsynets 

accept (toiletbesøg + opfyldning af 

drikkedunk) 

 Eleven må kun henvende sig til 

tilsynet – og ikke kommunikere med 

andre. 

 Medbring drikkedunk til vand samt en 

sund og solid madpakke. Eleven 

vælger selv, hvornår der spises, da der 

ikke er indlagt pause i prøvetiden. 

 Eleverne må gerne høre musik via 

høretelefoner. Det må ikke virke  

forstyrrende for andre, dvs. 

tilsynsførende bestemmer lydniveauet. 

 Ved computervalg – følges computer-

reglerne. 

 

Computerregler 

 Medbring egen bærbar/tablet.   

 Skriveskabeloner hentes af eleven fra 

skolens hjemmeside og gøres klar til 

brug inden prøven.  

 Det er eleven, der afgør, hvilke ark, 

der afleveres til bedømmelse. 

 Det skrevne skal slettes fra 

computeren, når det er udskrevet – det 

må ikke bringes ud af prøverummet. 

 Skolen stiller printer til rådighed. 

 Opstår der under prøven strømsvigt 

eller andre væsentlige problemer med 

computerudstyret, som ikke 

umiddelbart kan afhjælpes, skal 

prøven fortsætte uden anvendelse af 

computer. 

 

Forsiden på besvarelsen skal udstyres med 

oplysninger om: 

 elevens UNI-login 

 elevnummer 

 skolens navn 

 prøvens og opgavens art 

 klasse 

 sidenummer i det samlede antal ark 

 

Eleven skal attestere sin besvarelse på første 

side med UNI-login og aflevere til 

tilsynsførende, som skal underskrive. 

 

Rigtig god fornøjelse!  


