Information om Prøve i Dansk
Generelle oplysninger
Alle prøver består af en skriftlig og en mundtlig del. Datoen for skriftlig eksamen er bestemt af ministeriet,
mens den mundtlige prøvedato er én dag i prøveperioden (se kalenderen eller Sprogcenter Midts
hjemmeside). Du skal være til rådighed i hele perioden, begge dage inkl. Du får besked om datoen for den
mundtlige prøve 14 dage før afholdelse.
På Sprogcenter Midt kan du tage den skriftlige del af prøven på computer. Sprogcentret stiller en computer
til rådighed. Du kan ikke medbringe din egen computer. På computeren har du adgang til ordbogen.com. Du
kan bruge stavekontrol, men ikke grammatikkontrol. Ønsker du at bruge computer, skal du skrive det ved
tilmeldingen til Prøve i Dansk.
Information og vejledning om prøvens indhold får du af din lærer. Hvis du er selvstuderende og skal til Prøve
i Dansk 1, 2 eller 3, anbefaler vi, at du kommer til informationsmøde i enten Horsens eller Herning. Se
datoerne på Sprogcenter Midts hjemmeside.

Retningslinjer for den skriftlige prøve
●
●

●
●
●
●
●
●

Du skal møde 30 min før prøven starter.
Du skal medbringe gyldig ID med foto (se vejledning). Hvis du ikke har en af de nævnte former for
gyldig legitimation, skal du ansøge ministeriet om tilladelse til at anvende anden form for
legitimation senest 4 uger før prøven.
Du skal selv medbringe ordbøger (i bogform – ikke elektroniske).
Husk at medbringe mad og drikke til hele dagen.
Du skal aflevere din mobiltelefon, før prøven starter. Du får den retur efter prøven.
Der skal være ro i prøvelokalet. Hvis du forstyrrer eller prøver at kontakte andre under prøven,
bliver du bortvist straks.
Du må ikke forlade prøvelokalet uden tilladelse. Ræk hånden op og vent på, at den tilsynsførende
kommer hen til dig.
Når du vil aflevere din opgave:
o Du må ikke forlade lokalet under læseforståelse – så bliv i lokalet og brug tiden godt.
o Når du er færdig med din skriftlige opgave, kan du forlade lokalet – dog må du først forlade
din plads, når prøven er underskrevet af tilsynsførende. Ræk hånden op og vent.
o Du må ikke forlade prøvelokalet de sidste 15 minutter før prøvens afslutning.
o Hvis du afleverer din opgave, før eksamen er slut, må du ikke tage opgaver og papirer med
ud af prøvelokalet.

Resultatet af prøven:
● Der går ca. 2 uger, før du kan få resultatet.
● Du får din karakter af din lærer. Du kan også se din karakter i din app.
Hvis du er selvstuderende, sender vi en email til dig med din karakter.
●

Du kan hente dit prøvebevis på sprogcentret. Vi kan også sende prøvebviset til dig. Det koster 125
kr.

