
 

 

 

 

Information om eksamen til elever 

på eud & eux 
 
 

Prøve i grundfag GF1 & GF2  
 
I grundforløbets første del (GF1) er der prøve i ét grundfag. Hvis du har mere end et 
grundfag trækkes der lod blandt dine grundfag. 
 
 
I grundforløbets anden del (GF2) er der prøve i ét grundfag. Der trækkes lod blandt dine 
grundfag.  
 
Du skal også til grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag (GF2) 
 
Prøven i grundfag på GF1 & GF2 er en caseeksamen. Prøven tager udgangspunkt i en 
casevirksomhed og en casehistorie. Prøven består af en arbejdsdag, hvor opgaverne til 
prøven udleveres og du går i gang med besvarelserne af opgaven. Normalt 2-5 dage efter 
casearbejdsdagen, går du til den individuelle mundtlige prøve. 
 
Du har alle hjælpemidler til rådighed på casearbejdsdagen.  
Skolens lærere må ikke yde vejledning på, eller efter, casearbejdsdagen. 
 
Alle eksaminationer varer 30 min. inklusive votering. 
 
Du har adgang til prøven, hvis du har gennemført undervisningsforløbet og afleveret de 
krævede opgaver og projekter, afhængigt af fag. 
 
Du kan deltage i samme prøve to gange, (se under syge/re-eksamen) 
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Grundforløbsprøve på GF2 
 
Grundforløb 2 på eud og eux afsluttes med en grundforløbsprøve med en ekstern censor. 
Du bliver bedømt i, om du har tilegnet dig kompetencemålene i det uddannelsesspecifikke 
fag, som du har valgt: Kontor, Handel, Detail eller Event. 
 
Eksamen i grundforløbsprøven følger reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i 
erhvervsrettede uddannelser.  
Prøven skal i almindelighed vare 30 minutter inklusiv votering.  
Du bliver bedømt bestået / ikke bestået. 
 
 
 
Prøver i det studiekompetencegivende år, eux 
 
I det studiekompetencegivende år skal du gennemføre 6 prøver i fag på gymnasialt niveau, 
skriftlige og/eller mundtlige. Fagene afgøres ved lodtrækning.  
 
Herudover er der en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt samt 
en større skriftlig opgave, der skal afleveres. 

 

Eksamensprojekt på det studiekompetencegivende år, eux 
 
Du skal afslutte det studiekompetencegivende år eux med et eksamensprojekt. 
Projektet afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis.  
 
Den mundtlige eksamen er med ekstern censor. Prøven skal i almindelighed vare 30 minutter 
inklusiv votering. Du bliver bedømt efter 7 trins skalaen. 
 
Større Skriftlig Opgave (SSO) på det studiekompetencegivende år, eux  
 
I løbet af det studiekompetencegivende år eux skal du udarbejde en større skriftlig opgave. 
Den større skriftlige opgave er individuel. 
 
Der gives 1 uge til udarbejdelse af den større skriftlige opgave. 
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Du bliver bedømt efter 7 trins skalaen. 
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Eksamensformer 
 
Oversigt over eksamensformer 
 

 
Fag  

 
Niv 

 
Eksamensform 

 
Tid 
 

Dansk D Caseeksamen Casearbejdsdag samt mundtlig eksamen på 30 min. 

Dansk C Caseeksamen Casearbejdsdag samt mundtlig eksamen på 30 min. 

Dansk  A Skriftlig  6 timer 

Dansk A Mundtlig 60 min. forberedelse og 30 min. eksamen 

    

Engelsk D Caseeksamen Casearbejdsdag samt mundtlig eksamen på 30 min. 

Engelsk C Caseeksamen Casearbejdsdag samt mundtlig eksamen på 30 min. 

Engelsk B Skriftlig  4 timer,  

Engelsk  B Mundtlig 30 min. forberedelse og 30 min. eksamen  

    

Tysk C Caseeksamen Casearbejdsdag samt mundtlig eksamen på 30 min. 

    

EØ C Caseeksamen Casearbejdsdag samt mundtlig eksamen på 30 min. 

    

VØ B Projekt + mundtlig Projekt samt mundtlig eksamen på 30 min. 

    

Samfundsfag C Mundtlig Casearbejdsdag samt mundtlig eksamen på 30 min. 

Samfundsfag B Mundtlig  24 timer forberedelse samt mundtlig eksamen på 30 min. 

    

Afsætning  C Caseeksamen Casearbejdsdag samt mundtlig eksamen på 30 min. 

Afsætning B Mundtlig  60 min. forberedelse og 30 min. eksamen  

    

IT D Caseeksamen Casearbejdsdag samt mundtlig eksamen på 30 min. 

IT C Caseeksamen Casearbejdsdag samt mundtlig eksamen på 30 min. 

IT B Projekt + mundtlig 60 min. forberedelse og 30 min. eksamen   

    

Psykologi C Mundtlig 45 min. forberedelse og 30 min. eksamen   

    

Organisation C Caseeksamen Casearbejdsdag samt mundtlig eksamen på 30 min. 

    

Matematik C Caseeksamen Casearbejdsdag samt mundtlig eksamen på 30 min. 

    

Kulturforståelse C Mundtlig  40 min. forberedelse og 20 min. eksamen   

 

Finansiering C Caseeksamen Casearbejdsdag samt mundtlig eksamen på 30 min.  
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Karaktergivning 
 
Ved karaktergivningen anvendes følgende karakterskala: 
 
12   for den fremragende præstation. 
 
10   for den fortrinlige præstation. 
 
 7   for den gode præstation. 
 
 4   for den jævne præstation. 
 
02   for den tilstrækkelige præstation. 
 
00   for den utilstrækkelige præstation. 
 
-3   for den ringe præstation. 
 
Hvis der er et beståkrav, er faget bestået, når karakteren 02, 4, 7, 10 eller 12 er opnået. 
 
Ved bedømmelse af mundtlige prøver og projekter fastsættes karakteren efter drøftelse 
mellem censor og eksaminator.  
 
Der kan endvidere benyttes karakteren bestået / ikke bestået. 
 
Sygeeksamen og reeksamen eud 
 

Sygdom 

Ved dokumenteret sygdom har du ret til en ny prøve. Den nye prøve afholdes hurtigst muligt 
og senest, når den pågældende prøve i faget igen afvikles på skolen. Du skal dokumentere, 
og betale, for lægeattest eller andet, der dokumenterer sygdom på tidspunktet for prøven. 
 
Reeksamen 
Hvis du af andre årsager end sygdom udebliver fra en prøve eller kommer for sent, afgør 
skolen om du kan tilbydes en reeksamination. En reeksamination afvikles efter samme regler 
som en sygeeksamen.  
 
Du skal kontakte skolen, inden eksamen begynder. Har du ikke afmeldt dig i rette tid, bliver 
eksamen betragtet som påbegyndt med hensyn til eksamensforsøg. Du har brugt et 
eksamensforsøg, når eksamen er påbegyndt. Du kan kun deltage i samme eksamen to 
gange.  
 
Afdelingens telefon er åben fra kl. 07.30. Afdelingens nummer: 88 52 32 24 / 88 52 32 23 
Skolens telefon er åben fra kl. 8.00. Skolens nummer er: 88 52 32 00 
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Sygeeksamen eux  
 
Ved dokumenteret sygdom har du ret til en ny prøve. Den nye prøve afholdes hurtigst muligt 
og senest, når den pågældende prøve i faget igen afvikles på skolen. Du skal dokumentere, 
og betale, for lægeattest eller andet, der dokumenterer sygdom på tidspunktet for prøven. 
 
Du skal kontakte skolen, inden eksamen begynder. Har du ikke afmeldt dig i rette tid, bliver 
eksamen betragtet som påbegyndt. 
 
Elever på eux-forløb, kan ikke deltage i en tidligere aflagt prøve på ny. Med mindre de går 
skoleåret om (omgænger) 
 
Afdelingens telefon er åben fra kl. 07.30. Afdelingens nummer: 88 52 32 24 / 88 52 32 23 
Skolens telefon er åben fra kl. 8.00. Skolens nummer er: 88 52 32 00 

 
 
Klage 
 
Vil du klage over en eksamenskarakter eller forhold i forbindelse med eksamen, skal skolen 
have modtaget din klage skriftligt inden 2 uger efter, at karakteren er meddelt. 
 
En klage skal være skriftlig og begrundet.  
 
Først forelægges klagen lærer og censor. Derefter får du mulighed for at kommentere deres 
udtagelser inden skolen træffer en skriftlig og begrundet afgørelse. 
 
Hvis skolen afviser din klage, kan du indenfor 4 uger klage over skolens afgørelse til 
Undervisningsministeriet. 
 

Hjælpemidler  
 
Brug af hjælpemidler er forskelligt fra fag til fag og vil fremgå af de enkelte fags 
eksamensoplæg. 
 
Identifikation 
 

Til eksamen skal du medbringe fotolegitimation, og skal på forlangende kunne identificere dig 

over for eksamenstilsynet og/eller skolens ledelse. 
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Beståelseskrav til eud 
 
Grundfagene skal være bestået med et gennemsnit på 2. 
Grundforløbsprøven skal være bestået. 
 
Beståelseskrav til eux 
 
Grundfagene skal være gennemført. 
Grundforløbsprøven skal være bestået. 
Eksamensprojektet på eux skal være bestået. 
 
Karaktererne på eux indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet 
 

1) Fag på A-niveau tildeles vægten 2. 
2) Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5. 
3) Fag på C-niveau tildeles vægten 1. 
4) Den større skriftlige opgave på eux tildeles vægten 1,5. 
5) Eksamensprojektet på eux tildeles vægten 1,5. 
 
For fag, der afsluttes med mere end én karakter, deles vægten ligeligt mellem    
karaktererne. 

 
 

Links  
 
Hovedbekendtgørelse: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179825 

Bekendtgørelse om grundfag  

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Undervisning-og-laeringsmiljoe/Grundfag 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427 

Bekendtgørelse om karakterskala 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308 

Bekendtgørelse om merit  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135800 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179825
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181856
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Undervisning-og-laeringsmiljoe/Grundfag
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135800

