12.

Forstyrrende adfærd kan medføre bortvisning.

13.

Ved de længere prøver vil de tilsynsførende fortælle dig, når der
er en time tilbage, en halv time og når der er et kvarter tilbage.

14.

Det sidste kvarter, må ingen elev forlade lokalet, men må vente
til alle er færdige, har afleveret og de tilsynsførende har sagt, at
prøven er forbi.

15.

16.

17.

18.

19.

Din besvarelse skal påføres dit UNI•Login. Den skal afleveres til
en tilsynsførende. Du må først forlade lokalet, når den tilsynsførende har sagt, at alt er som det skal være.
Du bestemmer selv, hvilke af dine ark, der indgår i besvarelsen
og som derfor bedømmes. Du giver hvert ark nummer og
UNI•Login, hvor der er gjort plads til det. Den tilsynsførende
kan hjælpe dig med, at det bliver rigtigt.
Hvis du venter med at aflevere til prøven er helt forbi, må du
gerne tage prøveoplægget med ud. Ellers må du vente, så kan
du få den umiddelbart efter.
Hvis dit modersmål ikke er dansk, har du ret til at benytte en
ordbog mellem dit modersmål og dansk i prøverne i dansk og
matematik og mellem dit modersmål og engelsk i prøven i engelsk. Google Translate og lignende er forbudt ved alle prøver.
Der er adgang til internettet under prøven i dansk, skriftlig
fremstilling. I må ikke kommunikere eller dele jeres dokumenter
med andre under prøven. Internettrafikken logges.
Overtrædelse kan medføre bortvisning.
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Orientering til elever, forældre og værger i
Aabenraa Ungdomsskoles dagundervisning
Eleverne møder et kvarter før prøvestart, alle prøver starter
kl.9.00
Du kan gå hjem efter endt prøve.
Ved sygdom giver hjemmet besked til afdelingslederen inden
8.45. Alt andet vil blive betragtet som udeblivelse.

Du skal selv medbringe mad og drikkevarer.
Nogle elever har fået tillagt ekstra tid
af individuelle grunde.
Mandag den 6. maj: Dansk, Skriftlig fremstilling
Mødetid 8.45 i lokalet
Tid: 9.00 - 12.30 (Tillagt ekstra tid: 60 min.)
Sted: Lokalet Buen, Lille Kolstrup 12
Hjælpemidler: Elektroniske og trykte ordbøger med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn.
Ved brug af computer: Tekstbehandling med stave– og grammatikkontrol.
Opgaven afleveres på papir og påføres uni-login (ikke dit navn).

Tirsdag den 7. maj: Matematik
Mødetid 8.45 i lokalet
Matematisk u. hjælpemidler (færdighed)
Tid: 09.00 - 10.00: (Tillagt ekstra tid: 15 min.)
Sted: Lokalet Buen, Lille Kolstrup 12
Hjælpemidler: Ingen. Prøven er digital og foregår online
Matematik m hjælpemidler (problem)
Tid: 10.00 - 13.00: (Tillagt ekstra tid: 60 min.)
Sted: Lokalet Buen, Lille Kolstrup 12
Hjælpemidler: Der udleveres skrive- og tegneredskaber, lommeregner, formelsamling.
Opgaven afleveres på papir og påføres dit UNI•Login, ikke dit navn!

Hvad du bør vide om Folkeskolens skriftlige prøve:
1.

Det er vigtigt, at du møder til tiden. Kommer du for sent, kan
det betyde, at du ikke må deltage i prøven.
Prøvelokalet åbnes senest 15 minutter før prøvens begyndelse.

2.

Der vil være lærere, der viser dig, hvor du skal sidde.

3.

I lokalet er din plads forsynet med dit navn og UNI•Login.

4.

Du må ikke benytte mobiltelefon eller andre elektroniske hjælpemidler til at gå på Internettet eller udveksle oplysninger med
andre på nogen måde. Overtrædelse medfører bortvisning.
Mobiltelefoner afleveres før prøven.

5.

Du må gerne lytte til musik fra en medbragt MP3afspiller, iPod
eller lignende, men der skal være skruet så langt ned for lydstyrken, at det ikke generer de andre. Det er vagterne i lokalet
der bestemmer, hvor langt der skal skrues ned.
Apparatet skal ligge på bordet, så tilsynsførende kan se, hvad
det bruges til. Du må bruge computeren til at afspille Spotify.

6.

Skolen sørger for alt, hvad du har brug for til besvarelsen af
prøven: Papir, skriveredskaber, lommeregner, ordbøger og alle
andre tilladte hjælpemidler.

7.

Skolen sørger for, at der er computere til rådighed ved de prøver, hvor det er nødvendigt.

8.

Så længe der holdes prøve, må opgavesættene ikke forlade lokalet.

9.

Du må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret.
Hvis det alligevel bliver nødvendigt, skal det ske sammen med
en tilsynsførende. I kan kun være ude én ad gangen.

10.

Toiletbesøg sker efter aftale med tilsynsførende.

11.

Du skal kontakte de tilsynsførende, ved at række hånden op.

Onsdag den 8. maj: Dansk, retskrivning og læsning
Mødetid 8.45 i lokalet
Dansk, retskrivning
Tid: 09.00 - 10.00: (Tillagt ekstra tid: 30 min.)
Dansk, læsning
Tid: 10.00 - 10.30: (Tillagt ekstra tid: 15 min.)
Sted: Lokalet Buen, Lille Kolstrup 12
Hjælpemidler: Elektroniske og trykte ordbøger med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn

Torsdag den 9. maj: Engelsk (Udtræksfag)
Mødetid 8.45 i lokalet
Engelsk, lytte- og læsefærdighed
Tid: 09.00 - 10.00: (Tillagt ekstra tid: 20 min.)
Engelsk, skriftlig fremstilling. (Tillagt ekstra tid: 40 min.)
Tid: 10.00 - 12.00:
Sted: Lokalet Buen, Lille Kolstrup 12
Hjælpemidler:
Lytte- og læsefærdighed: Ingen hjælpemidler
Sprog, sprogbrug og skriftlig fremstilling: Elektroniske og trykte
ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer: Tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Internettet må ikke
bruges.
Prøven er digital og foregår online.

