Vigtig information vedr. de afsluttende prøver i dansk
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Klagemulighed

Hjælpemidler / dispensation
For prøvedeltagere med fysiske eller psykiske handicap kan der i visse tilfælde gives dispensation i
form af praktiske foranstaltninger, tekniske hjælpemidler, forlænget prøvetid mm. Bemærk at
ansøgningsfristen er 4 eller 8 uger før prøven alt efter hvilken form for dispensation, der er tale
om.
Hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for hjælpemidler, husk at henvende dig til din lærer /
til Sprogcenter Hellerups eksamensleder i god tid.

HUSK LEGITIMATION!
(Udleveres til prøvedeltagere i forbindelse med tilmelding til en danskprøve ved danskuddannelserne for
voksne udlændinge m.fl.)
Deltagelse i en prøve indenfor danskuddannelserne for voksne udlændinge m.fl. er betinget af, at du både
ved den skriftlige og den mundtlige del af prøven foreviser legitimation med foto, jf.§ 7, stk. 1, nr. 2 i
bekendtgørelse nr. 781 af 29. juni 2011 om prøver til voksne udlændinge m.fl. (prøvebekendtgørelsen).
Legitimationen skal være en af de følgende, jf. § 7, stk. 2 i prøvebekendtgørelsen:
1. Pas, opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i
Danmark
2. Pas, identifikationskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØSmedlemsland eller i Schweiz, eller
3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande og
hvori der er isat en opholdssticker eller en visumsticker til et Schengenland.
Hvis du ikke er i besiddelse af en af de nævnte former for legitimation, skal du ansøge Styrelsen for
International Rekruttering og Integration om tilladelse til anvendelse af en anden legitimation ved prøven.
Ansøgningen skal være Styrelsen i hænde senest 8 uger før prøvens afholdelse, jf. § 7, stk. 3 i
prøvebekendtgørelsen.
Hvis du får tilladelse til at medbringe en anden form for legitimation, skal tilladelsen medbringes ved
prøven, jf. § 7, stk. 4 i prøvebekendtgørelsen.
Det er dit eget ansvar at sikre, at du medbringer korrekt legitimation på prøvedagen.
Hvis du har din legitimation liggende i Udlændingestyrelsen på grund af en aktuel sagsbehandling, skal du
selv sørge for (senest 8 uger før prøven) at anmode Udlændingestyrelsen om enten at få legitimationen
udleveret eller at få en attesteret kopi af legitimationen.
Hvis du ikke medbringer korrekt legitimation til prøven, bortvises du fra prøven.
HUSK:


Sørg for i god tiden inden prøven at sikre, at du har den nødvendige
legitimation (så du evt. kan nå at kontakte Udlændingestyrelsen).



Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har den rette legitimation, så spørg hos
sprogcentret i god tid inden prøven.



Husk at medbringe legitimationen på prøvedagen!

.
Prøveregler v. de skriftlige prøver


Mobiltelefoner: Mobiltelefoner må ikke medbringes i prøvelokalet.



Ordbøger: Sprogcentret stiller et antal danske ordbøger til rådighed ved prøverne, men da
der ikke er nok til alle, er det en god idé selv at medbringe danske ordbøger. Nationale
ordbøger må medbringes. Se i øvrigt regler om ordbogsbrug v. de forskellige prøver
nederst på siden1. Bemærk: Kun ordbøger uden egne noter accepteres!



Skriveredskaber: Sprogcentret udlåner blyant og viskelæder.



Pause: Ved Prøve i Dansk1, 2 og 3 og Studieprøven vil der være en pause på 15 minutter
efter prøven i læseforståelse. Ved Studieprøven er der yderligere en pause på 10 minutter
efter læseforståelse delprøve 1.



Mad og drikke: Medbring noget at drikke og evt. noget at spise.

Prøveregler i øvrigt:


Overhold mødetiden.



Forstyrrende adfærd eller forsøg på at bruge andre hjælpemidler end de tilladte kan
medføre bortvisning fra prøven.



Kun efter aftale med en tilsynsførende må man forlade lokalet for at gå på toilettet.



Ved aflevering af opgaven må en prøvedeltager først forlade sin plads, når en
tilsynsførende har modtaget opgaven. Herefter kan prøvedeltageren ikke ændre i
besvarelsen.



I de første 15 minutter af prøvetiden samt i de sidste 15 minutter før prøvens ophør må
ingen prøvedeltager forlade sin plads – heller ikke efter at have afleveret sin besvarelse.



Der skal være ro i lokalet, mens de tilsynsførende indsamler besvarelserne. Man må ikke
tale sammen eller forlade sin plads, før alle besvarelser er indsamlet.



Alle eksemplarer af opgavesættene skal blive i prøvelokalet, indtil de tilsynsførende har
erklæret, at prøven er afsluttet.





1

Ved prøven i læseforståelse er det ikke tilladt at bruge ordbøger.
Ved Prøve i Dansk 1, 2 og 3 er alle ordbøger tilladt ved prøven i skriftlig fremstilling.
Ved Studieprøven er kun dansk-dansk ordbøger tilladt ved prøven i skriftlig fremstilling.
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Klagemulighed
En prøvedeltager har mulighed for at klage over eksaminators og censors bedømmelse af prøven
samt over forhold i forbindelse med prøveforløbet. Klagen indgives individuelt og skriftligt og skal
indbringes for sprogcentrets leder inden 4 uger efter, at karakteren er meddelt prøvedeltageren,
eller prøven har fundet sted.

