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I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. 

Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen,  

klagegang m.m.  

 

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. 

 

Læs hæftet grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ned på 

kontoret. 

 

Den fuldstændige eksamensbekendtgørelse ligger på:  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722 

 

Eksamensbestemmelser for de enkelte fag kan du finde på  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507 

 

 

Medbring denne folder, når du skal til eksamen/årsprøve. 

God eksamen! 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507
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KALENDER FOR STUDENTEREKSAMEN 3.g 

 

Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 10.15   Eksamensplanen offentliggøres i kantinen 

 

Onsdag den 17. maj 2017 kl. 09:00 - 14:00 Bioteknologi A 

       

Torsdag den 18. maj 2017 kl. 09:00 - 14:00 Dansk A 

 kl. 09:00 - 14:00 Kemi A 

 kl. 08:00 - 13:00 Musik A 

       

Fredag den 19. maj 2017 kl. 09:00 - 14:00 Engelsk A 

 kl. 09:00 - 14:00 Fysik A 

 kl. 09:00 - 13:00 Spansk A 

 kl. 09:00 - 13:00 Spansk A 

 kl. 09:00 - 13:00 Spansk - net A 

 kl. 09:00 - 14:00 Tysk fortsættersprog A 

       

Mandag den 22. maj 2017 kl. 09:00 - 15:00 Samfundsfag A 

 kl. 09:00 - 14:00 Tysk fortsættersprog A 

       

Tirsdag den 23. maj 2017 kl. 09:00 - 14:00 Matematik A 

 kl. 09:00 - 13:00 Matematik B 

 kl. 09:00 - 13:00 Spansk A 

       

Onsdag den 24. maj 2017 kl. 09:00 - 14:00 Dansk A 

 kl. 09:00 - 14:00 Engelsk A 

 kl. 09:00 - 14:00 Engelsk B 

 kl. 09:00 - 15:00 Samfundsfag A 

       

Mandag den 29. maj 2017 kl. 09:00 - 14:00 Kinesisk A 

 kl. 08:00 - 13:00 Musik A 

       

Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 09:00 - 13:00 Fransk begyndersprog A 

 kl. 09:00 - 14:00 Fysik A 

       

Onsdag den 31. maj 2017 kl. 09:00 - 14:00 Kemi A 
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Fredag den 16. juni 2017     Skr. eksamenskarakterer offentliggøres 

      

Onsdag den 21. juni 2017     Sidste mulige mundtlige prøvedag 

     Fest for 3.g’erne (se bagerst i dette hæfte) 

      

Fredag den 23. juni 2017 kl. 09.30   Fotografering 

 kl. 10.00   Translokation 

 kl. 13.00   Dans omkring Niels Ebbesen 

 

 

DATOER FOR SKRIFTLIG SYGEEKSAMEN 2016: 

 
Onsdag den 09-08-2017 kl. 09.00 - 14.00 Kinesisk A 

      

Torsdag den 10-08-2017 kl. 09.00 - 13.00 Fransk begyndersprog A 

      

Fredag den 11-08-2017 kl. 09.00 - 14.00 Dansk A 

      

Mandag den 14-08-2017 kl. 09.00 - 14.00 Bioteknologi A 

      

Tirsdag den 15-08-2017 kl. 09.00 - 13.00 Matematik B 

 kl. 09.00 - 14.00 Matematik A 

      

Onsdag den 16-08-2017 kl. 09.00 - 14.00 Fysik A 

      

Torsdag den 17-08-2017 kl. 09.00 - 14.00 Kemi A 

      

Fredag den 18-08-2017 kl. 09.00 - 14.00 Engelsk A 

 kl. 09.00 - 14.00 Engelsk B 

      

Mandag den 21-08-2017 kl. 09.00 - 13.00 Spansk A 

      

Fredag den 25-08-2017 kl. 09.00 - 14.00 Tysk fortsættersprog A 

      

Tirsdag den 29-08-2017 kl. 08.00 - 13.00 Musik A 

 kl. 13.00 - 18.00 Musik A 

      

Onsdag den 30-08-2017 kl. 09.00 - 15.00 Samfundsfag 
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KALENDER FOR STUDENTEREKSAMEN  1.g og 2.g  2017 
 

Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 11.45   Eksamensplanen offentliggøres på Lectio 

      

Torsdag den 18. maj 2017 kl. 09.00 - 13.00 Matematik B 

      

Fredag den 19. maj 2017 kl. 09.00 - 14.00 Engelsk B 

      

Tirsdag den 23. maj 2017 kl. 09.00 - 13.00 Matematik B 

      

Onsdag den 24. maj 2017 kl. 09.00 - 14.00 Engelsk B 

      

Onsdag den 24. maj 2017     Sidste undervisningsdag for 2.g 

      

Tirsdag den 30. maj 2017     Sidste undervisningsdag for 1.g 

      

Fredag den 16. juni 2017     Skr. eksamenskarakterer offentliggøres 

      

Onsdag den 21. juni 2017     Sidste mulige mundtlige prøvedag 

 

 

 

 

SKRIFTLIG SYGEEKSAMEN 2.g 2017: 

 

Tirsdag den 15. august 2017 kl. 9.00-13.00 Matematik B  

 

Fredag den 18. august 2017 kl. 9.00-14.00 Engelsk B  
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SKRIFTLIGE ÅRSPRØVER 2.g 2017: 

 

Mandag den 29. maj 2017 kl. 08:45 - 13:45 2a DA 

 kl. 08:45 - 13:45 2b DA 

 kl. 08:45 - 13:45 2c DA 

 kl. 08:45 - 13:45 2d DA 

 kl. 08:45 - 13:45 2e DA 

 kl. 08:45 - 13:45 2f DA 

 kl. 08:45 - 13:45 2h DA 

 kl. 08:45 - 13:45 2i DA 

 kl. 08:45 - 13:45 2j DA 

      

Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 08:45 - 13:45 2a MA 

 kl. 08:45 - 13:45 2b EN 

 kl. 08:45 - 13:45 2bc MA 

 kl. 08:45 - 13:45 2d EN 

 kl. 08:45 - 13:45 2e EN 

 kl. 08:45 - 13:45 2i EN 

 kl. 08:45 - 13:45 2j EN 

      

Onsdag den 31. maj 2017 kl. 08:45 - 12:45 2abcfSP 

 kl. 08:45 - 12:45 2d FR 

 kl. 08:45 - 12:45 2dhijSP 

 kl. 08:45 - 12:45 2e SP 

 kl. 08:45 - 12:45 2gFR 

 kl. 08:45 - 13:45 2d TY 

 kl. 08:45 - 13:45 2gKI 

      

Torsdag den 01. juni 2017 kl. 08:45 - 13:45 2c BT 

 kl. 08:45 - 13:45 2f BI 

 kl. 08:45 - 14:45 2a SA 

 kl. 08:00 - 18:00 2b MU#1 

      

Fredag den 02. juni 2017 kl. 08:00 - 18:00 2b MU#2 
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SKRIFTLIGE ÅRSPRØVER 1.g 2017: 

 

Torsdag den 08. juni 2017 kl. 08:45 - 12:45 1a MA 

 kl. 08:45 - 12:45 1bjk Ma1 

 kl. 08:45 - 12:45 1c MA 

 kl. 08:45 - 12:45 1f Ma 

 kl. 08:45 - 12:45 1g Ma2 

 kl. 08:45 - 12:45 1h Ma 

 kl. 08:45 - 12:45 1i MA 

 kl. 08:45 - 12:45 1l Ma 

      

Fredag den 09. juni 2017 kl. 08:45 - 13:45 1a En 

 kl. 08:45 - 13:45 1b EN 

 kl. 08:45 - 13:45 1c En 

 kl. 08:45 - 13:45 1d EN 

 kl. 08:45 - 13:45 1e EN 

 kl. 08:45 - 13:45 1f En 

 kl. 08:45 - 13:45 1h En 

 kl. 08:45 - 13:45 1i En 

 kl. 08:45 - 13:45 1j EN 

 kl. 08:45 - 13:45 1k EN 

 kl. 08:45 - 13:45 1l En 

 

 

 

Translokation 

1. og 2. g’ere kan vi desværre ikke tilbyde at deltage i 3.g’ernes translokation fredag den 23. juni 

kl. 10.00 på grund af pladsmangel. Men det bliver jo også jeres tur engang! 

 

 

NÆSTE SKOLEÅR 

Kommende 2. og 3.g’ere starter torsdag 10. august 2017 kl. 8.30. 
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SKRIFTLIG EKSAMEN 

Skriftlig eksamen foregår normalt i hallen. 

1. Du skal møde senest 10 minutter før prøvens start. Kommer du for sent til en prøve, 

betragtes du som udeblevet. Du skal straks henvende dig på kontoret. Rektor kan give 

tilladelse til, at du deltager i prøven, hvis du ikke har haft mulighed for at have fået op-

lysninger om opgaven, og hvis forsinkelsen er rimeligt begrundet.  

2. Du skal selv medbringe dine hjælpemidler!  

3. Du bliver bortvist fra eksamen, hvis det bliver opdaget, at du har snydt eller hjulpet en 

kammerat til prøven. Derfor må du ikke henvende dig direkte til andre elever, men skal 

gøre det gennem en tilsynsførende. 

4. HUSK ved prøvens start at tjekke om du har den rigtige opgave. 

5. Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og hjælpeark der skal bedømmes. Der skelnes så-

ledes ikke mellem kladdepapir og indskrivningspapir. Husk at nummerere samtlige ark, 

der skal bedømmes, og anfør antallet af afleverede ark. Placer arkene i det afleverings-

omslag, der ligger på bordet. HUSK – underskrift på omslaget. Hvis prøven afleveres på 

papir, skal besvarelsen også afleveres elektronisk i Lectio – dog ikke delprøve uden 

hjælpemidler. 

6. Ved besvarelse afleveret i www.Netproever.dk afleveres kun delprøver uden hjælpe-

midler på papir.  

7. Ved prøver med begrænsninger i hjælpemidlerne må kun det, du skal bruge under prø-

ven placeres på bordet.  

8. Husk ved eksamen med delte prøver, at hjælpemidlerne i tasken først må findes frem, 

når der gives tilladelse til det. Man må godt begynde på 2. del af opgaven, men man må 

under ingen omstændigheder anvende hjælpemidler, før vagterne har meddelt, at de kan 

anvendes, og at 2. del af prøven er begyndt.  

9. Hvis du under eksamen skal på toilettet eller ud at ryge, skal du henvende dig til én af 

de tilsynsførende. Hvis en eksaminand forlader lokalet uden tilladelse fra og uden led-

sagelse af en tilsynsførende, betragtes det som aflevering af opgavebesvarelsen.  

10. Det er tilladt at bruge computer i alle fag undtagen delprøverne uden hjælpemidler. Du 

må ikke under prøverne udveksle oplysninger med andre. Derfor må computerne ikke 

bruges til at kommunikere med. Du må benytte Gyldendals røde ordbøger eller lignende 

ordbøger med bøjningsmønstre og uden oversættelsesfunktion. Desforuden må der hen-

tes dokumenter fra Lectio og anvendes e-bøger samt online fagprogrammer anvendt i 

undervisningen. Det er forbudt at bruge internettet til at søge information samt at kom-

munikere med omverden. 

11. I spansk-net, matematik og engelsk må du ikke anvende computer til den del af prø-

ven, der er uden hjælpemidler. Computeren skal være slukket under denne del, på en 

bærbar computer er det nok at have skærmen lukket ned.  

http://www.netproever.dk/
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12. Du har selv ansvar for at kunne betjene dit udstyr og for at foretage den nødvendige 

lagring af teksten - herunder løbende backup/sikkerhedskopier. Hvis du mister tekst, 

fordi du har undladt at tage hyppig backup, skal du fuldføre prøven alligevel. Evt. skal 

der arbejdes videre med papir og kuglepen. Du får ikke tilladelse til omprøve, hvis du 

har undladt at tage backup.  

13. Når du ønsker at aflevere din besvarelse, skal du altid tilkalde en af de tilsynsførende, 

som kvitterer for afleveringen på forsiden af besvarelsen og sammen tjekker I, om du 

har afleveret i Lectio eller på www.netproever.dk. Det er dit ansvar, at prøven er afleve-

ret korrekt. 

14. Husk at din besvarelse også skal uploades til Lectio eller i www.netproever.dk. 

15. Husk du må ikke forlade hallen uden at have været i kontakt med en vagt!  

http://www.netproever.dk/
http://www.netproever.dk/
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MUNDTLIG EKSAMEN  

1. Eksamensplanen fremgår af Lectio, hvis der sker ændringer, vil de kunne ses der. 

2. Formen er forskellig fra fag til fag. I denne pjece er de fleste relevante oplysninger sam-

let. Faglærerne har orienteret om, hvad der særligt gælder for deres fag.  

3. Eksamensspørgsmålene skal tilsammen være dækkende for hele det opgivne pensum. 

Spørgsmålene tildeles ved lodtrækning. Inden selve eksaminationen har du lov til at stil-

le enkelte forståelsesspørgsmål, uden at det trækker ned i bedømmelsen. 

4. Det er lærerens opgave at orientere klassen om, hvilke hjælpemidler, der er tilladt. Det 

er læreren, der skal sørge for, at eventuelle apparater forefindes i forberedelseslokalet og 

eksamenslokalet. 

5. Du har derimod selv ansvaret for at medbringe hjælpemidler herunder udleverede ko-

pier, rapporter, opgaver, journaler og noter samt eventuelt lommeregner. 

6. Eksaminator og censor har ret til at se noterne, men kan ikke tage dem fra eksaminan-

den. Oplæsning eller afskrivning på tavlen af notater, der er direkte afskrift af bøger, 

kompendier m.v. tæller ikke i sig selv positivt ved bedømmelsen af præstationen.  

7. Du må gerne medbringe og anvende computer i forberedelseslokalet. Du skal dog være 

opmærksom på, at kommunikation med omverden f.eks. via adgang til internettet er 

strengt forbudt og medfører bortvisning fra eksamen. 

 

 

 

Held og lykke ved eksamen! 

 

 

NØGLEAFLEVERING 

 

Til alle 3.g elever, der har et garderobeskab 

Aflever venligst nøglerne til jeres garderobeskabe inden eksamensperioden starter. 

Ved aflevering af nøglen på kontoret vil I få jeres depositum retur. 
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ÅRSPRØVER 

Du skal være opmærksom på, at det er en forudsætning for at rykke op til næste klassetrin, at 

man har været til de planlagte skriftlige og mundtlige årsprøverne. 

 

HVIS DU BLIVER SYG 

Hvis du bliver syg før en skriftlig eller mundtlig prøve, skal du hurtigst muligt give rektor 

besked. Får rektor ikke besked inden prøven, skal du vente til næste år med at gå til eksamen, 

medmindre du får dispensation! Du skal aflevere en lægeattest til skolen så hurtigt som muligt 

for at kunne gå til sygeeksamen senere. 

Hvis du bliver syg under en skriftlig eller mundtlig prøve, skal du bede den tilsynsførende om 

at tilkalde rektor og bede ham om lov til at forlade prøvelokalet. Du skal nu samme dag have 

fat i en læge. Med en lægeattest kan du få lov til at aflægge ny prøve. Lægeattesten afleveres 

hurtigst muligt på skolen. Har du gennemført prøven, selvom du var syg, kan du ikke komme 

til en ny prøve, selvom du kommer med en lægeattest. 

 

SYGEEKSAMEN, HVORNÅR OG HVORDAN? 

Hvis du bliver syg i eksamensperioden og derfor ikke kan komme til eksamen i et eller flere 

fag, kan du i stedet deltage i sygeeksamen. Skriftlig sygeeksamen afholdes i august. De 

mundtlige sygeeksamener vil blive lagt inden for den almindelige eksamensperiode, såfremt 

det er muligt - hvis ikke afholdes de i august. Sygeeksamen foregår efter de samme regler 

som almindelig eksamen, og den omfatter alle de prøver, som du ikke fik taget ved den al-

mindelige eksamen.  

 

HVORNÅR FÅR DU RESULTATET? 

Resultatet af de mundtlige eksamener får du umiddelbart efter eksaminationen. 

De skriftlige opgaver bliver straks efter prøven sendt til to censorer, der hver for sig vurderer 

dem. Et stykke ind i juni mødes censorerne fra hele landet til censurmøde. Her skal de nå til 

enighed om karaktererne, som så sendes til skolerne, hvorefter de offentliggøres på Lectio (jf. 

kalenderen). 
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KLAGER 

Hvis du vil klage over de givne karakterer eller forhold i forbindelse med eksaminationen, 

skal du henvende dig til rektor snarest muligt. Du skal være opmærksom på, at en eventuel 

formel klage skal afleveres skriftligt til rektor inden 2 uger efter, at afgørelsen/karakteren er 

blevet meddelt (ved sommereksamen dog senest mandag den 27. juni).  Det er vigtigt, at du 

præciserer og begrunder dine klagepunkter.  

 

EKSAMEN PÅ SÆRLIGE VILKÅR 

Hvis du ikke bliver indstillet af skolen til eksamen på normale vilkår, kan du komme til at gå 

til eksamen på "særlige vilkår". Hvis det sker, skal du være opmærksom på følgende: 

1. Du skal følge undervisningen på normal vis resten af året.  

2. Du får ingen årskarakter. Det er kun eksamenskarakterer, der tæller. Dog tæller eksa-

menskarakterer og årskarakterer fra 1. og 2.g med i eksamensgennemsnittet. 

3. Du skal til prøve i alle fag, der afsluttes efter 3.g. 

4. Du får dato og klokkeslæt for dine prøver at vide samtidig med resten af klassen. Det 

gennemsnit, som du opnår ved dine eksamenskarakterer, giver de samme vilkår som et 

almindeligt gennemsnit (inkl. årskarakterer) ved optagelsen på de videregående ud-

dannelser.  

 

SNYD 

Bliver man taget i snyd i forbindelse med en prøve, bortvises man fra prøven og bliver der-

med ikke student i indeværende skoleår. 
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DUMPET. 

Du er dumpet, hvis dit samlede vægtede gennemsnit er under 02. 

Hvis du undervejs i eksamensperioden kan se, at du er på vej til at dumpe, vil det stadig være 

en god ide, at gå op til de resterende prøver, da du senere kan tage nogle af fagene, hvor du 

har dårlig karakterer om som enkeltfag. Hvis du tror, at du er på vej til at dumpe, er det vig-

tigt, at du hurtigt tager kontakt til din studievejleder eller en fra ledelsen, så vi kan tale om, 

hvilke muligheder der er.   

 

 

ANSØGNING TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 

Ansøgning til videregående uddannelse foregår elektronisk.  

Søger du ind på en videregående uddannelse straks efter eksamen er fristen 5. juli.  

Du får besked om optagelse den 30. juli.  

Søger du først ind til næste år eller senere kan du få hjælp af Studievalg Østjylland eller på et 

af de andre 7 regionale Studievalg-centre, se http://www.studievalg.dk/.  

Husk at ansøgningsfristen til kvote 2 er 15. marts. 

 

 

 

 

 

 

http://www.studievalg.dk/
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Praktiske forhold og bestemmelser på PG 

 

1. Opstilling 

Eksamen foregår fortrinsvis i hallen og auditoriet. Det fremgår af Lectio, hvor du skal være. 

 

Du skal være opmærksom på, at det er dit ansvar, at din computer fungerer og kan komme på 

skolens netværk. Du kan ikke få hjælp af skolen til at opsætte eller betjene dit udstyr. 

 

2. Under prøven/eksamen 

Ved opstillingen eller umiddelbart før prøven/eksamen starter, opretter du den fil, du skal 

bruge til besvarelsen.  

Filen forsynes med en fast toptekst (der går igen på hver ny side). I topteksten skal stå: 

Skole, navn, klasse, fag og hold. 

f.eks. 

Paderup Gymnasium – Kirsten Nielsen – 3a – dansk – 3a DA 

Endvidere skal du sørge for automatisk sidenummerering. 

 

Under prøven/eksamen skal du sørge for at lagre teksten jævnligt gerne på både usb-nøgle og 

harddisk. Det anbefales, at du endvidere sætter dit tekstbehandlings-system til automatisk 

backup (f.eks. med 5 minutters interval). Sørg også for at få printet teksten ud en gang imel-

lem.  

 

Skulle du miste dit arbejde ved et uheld, kan du ikke komme til omprøve med henvisning til, 

at du har glemt at tage sikkerhedskopi/backup. 

 

NB! 

Hvis der under prøven opstår tekniske problemer med din computer eller vanskeligheder med 

at betjene programmerne, kan du ikke regne med teknisk hjælp fra skolen (selvom vi natur-

ligvis vil prøve at hjælpe dig). Du skal så fortsætte prøven/eksamen uden benyttelse af com-

puter - altså på papir. Det samme gælder, hvis der skulle opstå strømsvigt, der ikke umiddel-

bart kan afhjælpes. 
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3. Aflevering 

Opgavebesvarelsen skal ved prøvens/eksamens udløb foreligge færdigudskrevet på papir med 

din underskrift på omslaget. Arkene skal være nummereret fortløbende, og de anbringes ved 

aflevering i et dobbelt eksamensark (omslag), hvorpå du har udfyldt det sædvanlige eksa-

menshoved og nederst skriver under på, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af dig selv. Op-

gavebesvarelsen uploades ligeledes til Lectio. 

Hvis du afleverer før tid, må du ikke tage usb-nøgle og computer indeholdende besvarelsen 

med ud af lokalet. 
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BOGAFLEVERING 

Bøgerne skal være ren viskede og uden papirindbinding. I vil blive afkrævet erstatning for 

bøger, som ikke er rene, eller som på anden måde er beskadiget. Bortkomne bøger skal  

erstattes! 

 

For 3.g 

I skal aflevere alle bøger, som tilhører skolen. Bøger fra fag, som I ikke skal op til eksamen i, 

skal afleveres i perioden fra torsdag d. 18. maj i tidsrummet kl. 8.00-15.00 i bogkælderen. 

De andre bøger skal afleveres i bogkælderen, når I har været oppe til eksamen.  

 

For 2. g 

Der skal afleveres i følgende fag: 

Klasse: Afsluttende fag: 

2a (Fy-Ke) bi, En, Fy, Ke, Ty  

2a (SA-MA) bi, En, Fy, Ty  

2b (MU-EN-dr) fy, ng, ol, re, Ty, dr  

2b (MU-MA-Fy) ol, re, En, ke, Ty 

2c (BT-MA) En, Ty, ol, re 

2d (EN-FR/TY) Sa, fy, ng, re 

2d (EN-Sa-Ma) Sa, Ty, fy, ng, re, Ma 

2e (EN-SP) Sa, fy, ng, ol, re 

2f (BI-Ma-Ps/Id) En, fy, Ma, re, Ty 

2h (MA/EN-Fy-Sa) bi, En, Fy, ke, Ma, Sa, Ty 

2i, 2j (Sa-EN-Me) fy, ng/ke, re, Sa, Ty 

2i, 2j (Sa-EN-Ma) fy, ng/ke, re, Sa, Ty, Ma 

 

Alle historiebøger skal afleveres inden sidste undervisningsdag. 

 

Bøger fra fag, som I ikke skal op til eksamen i, skal afleveres i perioden efter sidste skoledag i 

tidsrummet kl. 8.00-15.00 i bogkælderen.  De andre bøger skal afleveres i bogkælderen, når I 

har været oppe til eksamen/årsprøve. 

Bøger fra de fag, som I har valgt på A / B – niveau skal ikke afleveres. 
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For 1. g 

Der skal afleveres i følgende fag: 

Klasse: Afsluttende fag: 

1a (MA-Fy-Ke) bk/me/mu/dr, sa  

1b (MU-EN) bi, sa, ma 

1b (EN-Sa-Ma) bk, bi 

1c (BT-MA) sa, bk/me/mu/dr 

1c (MU-MA-Fy) sa, bi 

1d (EN-FR/TY-Sa/Ps) bi, ma, bk/me/mu/dr, sa – kun dem med sa på C-niveau 

1e (EN-SA-Sa/Ps) bi, ma, bk/me/mu/dr, sa – kun dem med sa på C-niveau 

1f (BI-Ma-PS/Id) sa, bk/dr/me/mu 

1h (MA/EN-Fy-Sa) bk 

1i + 1j (EN-Sa-Ma) bi, bk/mu/dr/me 

1i + 1j (EN-Sa-Me) bi, ma 

1l (BI-Ma-PS/Id) sa, bk/dr/me/mu 

 

Alle historiebøger skal afleveres inden sidste undervisningsdag. 

 

Bøger fra fag, som I ikke skal op til eksamen i, skal afleveres i perioden efter sidste skoledag i 

tidsrummet kl. 8.00-15.00 i bogkælderen. De andre bøger skal afleveres i bogkælderen, når I 

har været oppe til eksamen/årsprøve. 
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Til 3.g'erne og lærerne.     

  

Et par ord om sidste skoledag og en festinvitation: 

 

Tirsdag den 16. maj er jeres sidste undervisningsdag.  

Tirsdag den 16. maj kl. 10.15 vil eksamensplanen blive  

offentliggjort i kantinen for 3.g’erne. Efterfølgende kan  

eksamensplanen ses på Lectio.  

 

Onsdag den 21. juni holder vi en fest fra kl. 18.00 til midnat for at fej-

re afslutningen på 3 års slid i gymnasiet. 

For den beskedne sum af kr. 185,- kan kantinen tilbyde en  

2-retters menu. 

Øl, vin og vand kan købes i baren. 

Til denne aften vil festlige indslag være meget velkomne. 

 

Med venlig hilsen 

Elevtrivsel- og kvalitetsudvalget 

 

Elevtilmelding sker ved at indbetale kr. 185,- på 

paderup-gym.safeticket.dk senest torsdag d. 1. juni. 

http://www.paderup-gym.safeticket.dk/

