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Dansk A
Varighed: 5 timer.
Forberedelsestid: ingen.

Tilladte hjælpemidler
• Alle faglige hjælpemidler er tilladt.
• Det er tilladt at bruge noter og links tilgået via Onenote, sådan som det fremgår af undervisningsbeskrivelsen.
• Eksempler på tilladte online hjælpemidler: egne materialer/noter/konkrete links på Teams/Onenote (fx en
artikel, en video, online ordbøger, i-bøger, online grammatikker).

Særlige bemærkninger:
• Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under eksamen.
• Mobiltelefon er ikke tilladt.
• Det er ikke tilladt at foretage søgninger på nettet (fx at google ol.)
• Det er ikke tilladt at gå på Studieportalen eller lignende sider.

Dispensationsmuligheder for ordblinde/FVU-kursister efter individuel vurdering:
• CD-ord og Intowords til både oplæsning og ordforslag.
• Talegenkendelse (kræver godkendelse af OBU-læreren).
• Forlænget tid: 60 minutter.
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Engelsk B
Varighed: 5 timer.
Forberedelsestid: ingen.

Tilladte hjælpemidler
• Alle faglige hjælpemidler er tilladt - herunder ordbøger, grammatikker, notater, opgavebesvarelser og digitale lærebøger.
•D
 et er tilladt at bruge noter og links tilgået via Onenote, sådan som det fremgår af undervisningsbeskrivelsen.
•E
 ksempler på tilladte online hjælpemidler: egne materialer/noter/konkrete links på Teams/Onenote (fx en
artikel, en video, online ordbøger, i-bøger, online grammatikker).
•E
 ksempler på online hjælpemidler, der IKKE er tilladt: Internetsøgning, interaktive programmer som fx
Google Translate, Grammarly

Særlige bemærkninger:
• Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt.
•B
 emærk ved brug af internet: kursisten må KUN bruge de links, læreren har angivet i holdets Onenote.
Det er således ikke tilladt at bruge søgemaskiner som fx. Google - internet-indhold må kun tilgås via direkte links fra Onenoten.

Dispensationsmuligheder for ordblinde/FVU-kursister efter individuel vurdering:
• Opgavesættet tilbydes OCR-behandlet (læsbart).
• CD-ord og Intowords til både oplæsning og ordforslag.
• Talegenkendelse (kræver godkendelse af OBU-læreren).
• Forlænget tid: 60 minutter.
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Engelsk A
Varighed: 5 timer.
Forberedelsestid: ingen.

Tilladte hjælpemidler
• Alle faglige hjælpemidler er tilladt - herunder ordbøger, grammatikker, notater, opgavebesvarelser og digitale lærebøger.
•D
 et er tilladt at bruge noter og links tilgået via Onenote, sådan som det fremgår af undervisningsbeskrivelsen.
•E
 ksempler på tilladte online hjælpemidler: egne materialer/noter/konkrete links på Teams/Onenote (fx en
artikel, en video, online ordbøger, i-bøger, online grammatikker).
•E
 ksempler på online hjælpemidler, der IKKE er tilladt: Internetsøgning, interaktive programmer som fx
Google Translate, Grammarly

Særlige bemærkninger:
• Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt.
•B
 emærk ved brug af internet: kursisten må KUN bruge de links, læreren har angivet i holdets Onenote.
Det er således ikke tilladt at bruge søgemaskiner som fx. Google - internet-indhold må kun tilgås via direkte links fra Onenoten.

Dispensationsmuligheder for ordblinde/FVU-kursister efter individuel vurdering:
• Opgavesættet tilbydes OCR-behandlet (læsbart).
• CD-ord og Intowords til både oplæsning og ordforslag.
• Talegenkendelse (kræver godkendelse af OBU-læreren).
• Forlænget tid: 60 minutter.
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Matematik C
Varighed: 3 timer. Delprøve 1: 1 time, delprøve 2: 2 timer.
Forberedelsestid: Ingen.

Tilladte hjælpemidler
Delprøve 1:
• Udleveret formelsamling, udleveret skrivepapir og bilagsark i prøven, samt blyant/kuglepen.
• Ingen yderligere hjælpemidler tilladt - heller ikke computer og lommeregner.
Delprøve 2:
• Computer
• Alle bøger (også ordbøger som er downloaded).
• Lommeregner (ikke på mobiltelefon - mobiltelefoner er ikke tilladte under prøven).
• Alle noter - egne, udskrevne tavlenoter, rettede afleveringer, m.m.
• Matematiksider og matematikvideoer online tilgået via Onenote.
• Det er tilladt at bruge noter og links tilgået via Onenote, sådan som det fremgår af undervisningsbeskrivelsen.

Særlige bemærkninger:
• Kursisterne har selv en formelsamling tilsvarende den udleverede. Den må de IKKE anvende under delprøve 1. Under delprøve 2 må egen formelsamling gerne benyttes.
• Kun kursister, som har dispensation til dette, må lytte til musik under delprøve 1.
•B
 emærk ved brug af internet: Kursisten må KUN bruge de links, læreren har angivet i holdets OneNote.
Det er således ikke tilladt at bruge søgemaskiner som fx Google
•D
 elprøve 2 må gerne påbegyndes, før delprøve 1´s tid er udløbet - dog må hjælpemidler ikke tages i brug,
før prøvetiden for delprøve 1 er udløbet.
•N
 år prøvetiden for delprøve 1 udløber, er delprøve 2 (udleveret på papir sammen med delprøve 1) også
elektronisk tilgængelig på netprøver.dk.
•K
 ursisterne må gerne tage skærmbilleder af figurer mm i den elektroniske udgave og indsætte disse i deres besvarelse af delprøve 2.

Dispensationsmuligheder for ordblinde/FVU-kursister efter individuel vurdering:
• Opgavesættet tilbydes OCR-behandlet (læsbart).
•V
 ed delprøve 1 må computeren anvendes som skriveredskab. Beregning-/ligningsløsningsværktøj må derfor ikke anvendes. Dokumenter skal udskrives inden aflevering.
• Talegenkendelse (kræver godkendelse af OBU-læreren).
• Forlænget tid: 60 minutter.
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Matematik B
Varighed: 4 timer. Delprøve 1: 1,5 time, delprøve 2: 2,5 timer.
Forberedelsestid: Ingen.

Tilladte hjælpemidler
Delprøve 1:
• Udleveret formelsamling, udleveret skrivepapir og bilagsark i prøven, samt blyant/kuglepen.
• Ingen yderligere hjælpemidler tilladt - heller ikke computer og lommeregner.
Delprøve 2:
• Computer
• Alle bøger (også ordbøger som er downloaded).
• Lommeregner (ikke på mobiltelefon - mobiltelefoner er ikke tilladte under prøven).
• Alle noter - egne, udskrevne tavlenoter, rettede afleveringer, m.m.
• Matematiksider og matematikvideoer online tilgået via Onenote.
• Det er tilladt at bruge noter og links tilgået via Onenote, sådan som det fremgår af undervisningsbeskrivelsen.

Særlige bemærkninger:
• Kursisterne har selv en formelsamling tilsvarende den udleverede. Den må de IKKE anvende under delprøve 1. Under delprøve 2 må egen formelsamling gerne benyttes.
• Kun kursister, som har dispensation til dette, må lytte til musik under delprøve 1.
•B
 emærk ved brug af internet: Kursisten må KUN bruge de links, læreren har angivet i holdets OneNote.
Det er således ikke tilladt at bruge søgemaskiner som fx Google
•D
 elprøve 2 må gerne påbegyndes, før delprøve 1´s tid er udløbet - dog må hjælpemidler ikke tages i brug,
før prøvetiden for delprøve 1 er udløbet.
•N
 år prøvetiden for delprøve 1 udløber, er delprøve 2 (udleveret på papir sammen med delprøve 1) også
elektronisk tilgængelig på netprøver.dk.
•K
 ursisterne må gerne tage skærmbilleder af figurer mm i den elektroniske udgave og indsætte disse i deres besvarelse af delprøve 2.

Dispensationsmuligheder for ordblinde/FVU-kursister efter individuel vurdering:
• Opgavesættet tilbydes OCR-behandlet (læsbart).
•V
 ed delprøve 1 må computeren anvendes som skriveredskab. Beregning-/ligningsløsningsværktøj må derfor ikke anvendes. Dokumenter skal udskrives inden aflevering.
• Talegenkendelse (kræver godkendelse af OBU-læreren).
• Forlænget tid: 60 minutter.
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Matematik A
Varighed: 5 timer. Delprøve 1: 2 timer, delprøve 2: 3 timer.
Forberedelsestid: ingen.

Tilladte hjælpemidler
Delprøve 1:
• Udleveret formelsamling, udleveret skrivepapir og bilagsark i prøven, samt blyant/kuglepen.
• Ingen yderligere hjælpemidler tilladt - heller ikke computer og lommeregner.
Delprøve 2:
• Computer
• Alle bøger (også ordbøger som er downloaded).
• Lommeregner (ikke på mobiltelefon - mobiltelefoner er ikke tilladte under prøven).
• Alle noter - egne, udskrevne tavlenoter, rettede afleveringer, m.m.
• Matematiksider og matematikvideoer online tilgået via Onenote.
• Det er tilladt at bruge noter og links tilgået via Onenote, sådan som det fremgår af undervisningsbeskrivelsen.

Særlige bemærkninger:
• Kursisterne har selv en formelsamling tilsvarende den udleverede. Den må de IKKE anvende under delprøve 1. Under delprøve 2 må egen formelsamling gerne benyttes.
• Kun kursister, som har dispensation til dette, må lytte til musik under delprøve 1.
•B
 emærk ved brug af internet: Kursisten må KUN bruge de links, læreren har angivet i holdets OneNote.
Det er således ikke tilladt at bruge søgemaskiner som fx Google
•D
 elprøve 2 må gerne påbegyndes, før delprøve 1´s tid er udløbet - dog må hjælpemidler ikke tages i brug,
før prøvetiden for delprøve 1 er udløbet.
•N
 år prøvetiden for delprøve 1 udløber, er delprøve 2 (udleveret på papir sammen med delprøve 1) også
elektronisk tilgængelig på netprøver.dk.
•K
 ursisterne må gerne tage skærmbilleder af figurer mm i den elektroniske udgave og indsætte disse i deres besvarelse af delprøve 2.

Dispensationsmuligheder for ordblinde/FVU-kursister efter individuel vurdering:
• Opgavesættet tilbydes OCR-behandlet (læsbart).
•V
 ed delprøve 1 må computeren anvendes som skriveredskab. Beregning-/ligningsløsningsværktøj må derfor ikke anvendes. Dokumenter skal udskrives inden aflevering.
• Talegenkendelse (kræver godkendelse af OBU-læreren).
• Forlænget tid: 60 minutter.
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