
      

  Husk foto-ID til prøverne     

     

Tilladte hjælpemidler ved de skriftlige AVU-prøver: 
Jf. BEK nr. 292 af 01/04/2009 (AVU-bekendtgørelsen) og BEK nr. 343 af 08/04/2016 (Eksamensbekendtgørelsen) 

Fag og  
prøve 

Niveau G Niveau D Dispensationsmuligheder 
(dokumentation skal foreligge) 

Dansk   
– sproglig 
prøve  

Ordbøger, trykte eller elektroniske. 
Internettet må KUN benyttes til 
onlineordbøger. 

Ordbøger, trykte eller elektroniske. 
Internettet må KUN benyttes til onlineordbøger. 

 Ekstra tid, max 15 min 

 CD-ord/AppWriter 

 Der må skrives direkte i den 
elektroniske version og printes. 

Dansk   
– skriftlige 
fremstilling 

Ordbøger,  
Internettet må KUN benyttes til 
onlineordbøger. 
Der må anvendes computertekstbehandling + 
stave- og grammatikkontrol) 
 
Teksthæftet fra dagen før må ikke medbringes.  
Nyt identisk teksthæfte udleveres sammen 
med opgaveformuleringen. 

Alle hjælpemidler er tilladte  
Eksaminanden har alene adgang til internettet til egne 
læremidler, egne notater og egne arbejder.  
Der er således adgang til: 

 I-og E-bøger 

 Meebook 

 Vucfyn.net 
Internettet må derudover KUN benyttes til onlineordbøger.  
Der må anvendes computertekstbehandling + stave- og 
grammatikkontrol) 
 
Der skal bruges høretelefoner i forbindelse med 
instruktionsvideoer i I-og E-bøger. 
 
Teksthæftet fra dagen før skal medbringes.  Alene 
opgaveformuleringerne udleveres 
 

 Ekstra tid, max 1 time 

 CD-ord/AppWriter 

 Elektronisk version af opgaven 

Dansk som 
andetsprog 
- sproglig 
   prøve  

Ordbøger, trykte eller elektroniske. 
Internettet må KUN benyttes til 
onlineordbøger. 

(ingen prøve) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ekstra tid, max 15 min 

 CD-ord/AppWriter 

 Der må skrives direkte i den 
elektroniske version og printes. 
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Fag og 
prøve 

Niveau G Niveau D Dispensationsmuligheder 
(dokumentation skal foreligge) 

Dansk som 
andetsprog  
– skriftlig 
fremstilling 

 Ordbøger 
Internettet må KUN benyttes til onlineordbøger 
Der må anvendes computertekstbehandling + 
stave- og grammatikkontrol) 
 
Teksthæftet fra dagen før må ikke medbringes.  
Nyt identisk teksthæfte udleveres sammen 
med opgaveformuleringen. 

Ordbøger 
Internettet må KUN benyttes til onlineordbøger 
Der må anvendes computertekstbehandling UDEN stave- 
og grammatikkontrol. 
 
 
Teksthæftet fra dagen før må ikke medbringes.  Nyt 
identisk teksthæfte udleveres sammen med 
opgaveformuleringen. 

 Ekstra tid, max 1 time 

 CD-ord/AppWriter 

 Elektronisk version af opgaven 
 

Engelsk  Alle hjælpemidler tilladt, såvel trykte som 
digitale 
Eksaminanden har alene adgang til internettet 
til egne læremidler, egne notater og egne 
arbejder.  
Der er således adgang til: 

 I-og E-bøger 

 Meebook 

 Vucfyn.net 
Internettet må derudover KUN benyttes til 
onlineordbøger.  
Der skal bruges høretelefoner i forbindelse 
med instruktionsvideoer i I-og E-bøger. 

Alle hjælpemidler tilladt, såvel trykte som digitale. 
Eksaminanden har alene adgang til internettet til egne 
læremidler, egne notater og egne arbejder. 
Der er således adgang til: 

 I-og E-bøger 

 Meebook 

 Vucfyn.net 
Internettet må derudover KUN benyttes til onlineordbøger. 
Der skal bruges høretelefoner i forbindelse med 
instruktionsvideoer i I-og E-bøger. 
Der må anvendes computertekstbehandling + stave- og 
grammatikkontrol) 
 

Engelsk G 

 Ekstra tid, 
max 30 min 

 CD-ord/ 
AppWriter 

 Der må skrives 
direkte i den 
elektroniske 
version og 
printes. 

Engelsk D 

 Ekstra tid, max 1 
time 

 CD-ord/ AppWriter 

 Der må skrives 
direkte i den 
elektroniske version 
af den grammatiske 
del og printes. 

Fransk (ingen prøve) Alle hjælpemidler tilladt, såvel trykte som digitale 
Eksaminanden har alene adgang til internettet til egne 
læremidler, egne notater og egne arbejder. 
Der er således adgang til: 

 I-og E-bøger 

 Meebook 

 Vucfyn.net 
Internettet må derudover KUN benyttes til onlineordbøger.  
Der skal bruges høretelefoner i forbindelse med 
instruktionsvideoer i I-og E-bøger. 
Der må anvendes computertekstbehandling + stave- og 
grammatikkontrol. 

 Ekstra tid, max 1 time 

 CD-ord /AppWriter 

 Elektronisk version af opgaven 
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Fag og 
prøve 

Niveau G Niveau D Dispensationsmuligheder 
(dokumentation skal foreligge) 

Matematik kombineret skriftlig og mundtlig prøve: 
- hjælpemidler, der har været anvendt i 
undervisningen 
Der er således adgang til: 

 I-og E-bøger 

 Meebook 

 Vucfyn.net 

 Matematikprogrammer, der har været 
anvendt i undervisningen. 

Der skal bruges høretelefoner i forbindelse 
med instruktionsvideoer i I-og E-bøger. 
 

Alle hjælpemidler, der har været anvendt i undervisningen, 
er tilladte.  
Der er således adgang til: 

 I-og E-bøger 

 Meebook 

 Vucfyn.net 

 Matematikprogrammer, der har været anvendt i 
undervisningen. 

Der skal bruges høretelefoner i forbindelse med 
instruktionsvideoer i I-og E-bøger. 
 
Den præfabrikerede regnearksfil udleveres via intra/ på 
cd/eller usb. 

Matematik G 

 CD-ord/ 
AppWriter 

 Elektronisk 
version af 
opgaven 

   

Matematik D 

 Ekstra tid  
max 1 time 

 CD-ord/AppWriter 

 Elektronisk version 
af opgaven 

 
 
 
 
 

Tysk (ingen prøve) Alle hjælpemidler tilladt, såvel trykte som digitale 
Eksaminanden har alene adgang til internettet til egne 
læremidler, egne notater og egne arbejder. 
Der er således adgang til: 

 I-og E-bøger 

 Meebook 

 Vucfyn.net 
Internettet må derudover KUN benyttes til onlineordbøger.  
Der skal bruges høretelefoner i forbindelse med 
instruktionsvideoer i I-og E-bøger. 
Der må anvendes computertekstbehandling + stave- og 
grammatikkontrol) 
 

 Ekstra tid, max 1 time 

 CD-ord/AppWriter 

 Elektronisk version af opgaven 

 
 
 
 

Brug af mobiltelefon og søgning på internettet er ikke tilladt. Der må ikke være nogen form for kommunikation.  

Mobiltelefoner SKAL være SLUKKET i prøvelokalerne af hensyn til det trådløse netværk.. 


