
 

   

ZBC  

EKSAMENSBESTEMMELSER  

  

Disse eksamens- og klagebestemmelser er gældende for eksaminer under Erhvervsuddannelser,  
afviklet på ZBC.  

  

Der henvises til følgende bekendtgørelse:  

  

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 41 af 

16/01/2014.  

  

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. 262 af 20/03/2007.  

  

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogdansk i erhvervsuddannelserne BEK 

nr. 1009 af 22/09/2014.  

  

Dokumentation  

Skal der i forbindelse med den mundtlige eksamination indgå en dokumentation/port folio, vil oplysninger 

om afleveringstidspunkt forud for eksamen samt antal eksemplarer fremgå af den aktuelle eksamensplan.  

  

Mødetid  

Eleven skal møde senest 15 minutter før det, i eksamensplanen angivne tidspunkt.  

En elev der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven. Hvis eksaminator og 

censor finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eleven få tilbud om at blive eksamineret på et 

senere tidspunkt samme dag, såfremt det er muligt.  

  

Sygdom  

Møder eleven ikke, eller må vedkommende forlade prøven på grund af sygdom, skal skolen snarest 

informeres om dette. Ved dokumenteret sygdom gælder fraværet ikke som prøvegang. Eleven betaler selv 
for eventuel dokumentation.  

  

Udeblivelse fra eksamen  

Udebliver en elev fra en eksamen uden gyldig grund, har skolen ingen forpligtelser over for elevens 

eksamen. Det vil være elevens eget ansvar at skaffe sig den nødvendige dokumentation for at have bestået 
eksamen i det pågældende fag.  

  

Eleven kan først komme til en ny eksamen, når skolen afholder den næste ordinære eksamen i faget. Det 

betyder også, at eleven for eksempel ikke kan få sit grundforløbsbevis, før eleven har været til eksamen i 

det pågældende fag.  

  

Eleven kan deltage i samme prøve 2 gange. Skolen kan tillade deltagelse i 1 prøvegang mere, hvis det er 
begrundet i usædvanlige forhold.  
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Lodtrækning 
Skal eleven vælge eksamensemne/eksamensspørgsmål ved lodtrækning, foregår det forud for 

forberedelsestiden. Hver elev skal kunne vælge mellem mindst 4 muligheder. Ved lodtrækningen skal 

eksaminator (læreren) og censor være til stede.  
  

Forberedelse  

Elevens forberedelse foregår i et separat aflukket lokale. Under forberedelsestiden må eleven ikke modtage 

hjælp fra andre. Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefon, computer o. lign. til forberedelsen. (med 

mindre, der er tale om sp-støtte). Det er ikke tilladt at forlade forberedelseslokalet under forberedelsen. 

Tiden til forberedelse vil fremgå af den aktuelle eksamensplan.  
  

Eleven må under forberedelsestiden udarbejde vejledende notater på det, af skolen, fremlagte papir.  

  

Anvendelsen og typen af tilladte hjælpemidler vil fremgå af den aktuelle eksamensplan for det pågældende 

fag.  

  

Eksamination  

Eksaminationen foretages af eksaminatoren (læreren) i overværelse af censor. De nærmere regler for 
eksaminationen vil fremgå af den aktuelle eksamensplan.  

  

Bedømmelse  

Efter den mundtlige eksamination bedømmer censor og eksaminator elevens præsentation.  

  

Den opnåede karakter meddeles eleven mundtligt – umiddelbart efter bedømmelsen, og i overværelse af 
både censor og eksaminator.  

  

Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringen ved praktiske og mundtlige prøver. Skolen 

kan dog bestemme, at kommende eksaminatorer kan overvære en votering.  

  

Notater  

Censor og eksaminator skal gøre notater om præsentationen og karakterfastsættelsen til personligt brug 

ved udtagelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år.  

  

Klager  

Klager fra én eller flere elever skal være skriftlige og velbegrundede. Klager over opnåede karakterer skal 

indgives til skolens leder senest 2 uger efter, at karakteren er meddelt.  
  

Andet  

Ingen eksemplarer af de lodtrukne spørgsmål og intet af notat papirerne må tages med ud af 
eksamenslokalet før alle elever er blevet eksamineret.  


