
Forberedelse til skriftlig årsprøve på Falko: 

Her er en oversigt over de ting du SKAL forberede dig på i god tid inden skriftlig eksamen, så der ikke går 

kostbar tid fra din eksamenstid, når det gælder: 

Du skal huske at gå på it-kontoret i god tid og få installeret en Officepakke, hvis du ikke har en (dvs. har 

Word/Excel) 

Du skal kunne logge på skolens eksamensnet ”Falkoeksamen”. Du kan bruge vejledningerne fra Rolf, der 

ligger her: Forberedelse til Terminsprøve og eksamen - IT på Falko (google.com) – husk at de IKKE kan bruges 

under prøven! 

Samme sted ser du hvordan du kan logge på den server vi bruger til at udlevere årsprøve-opgaven fra. 

Brugernavnet er det samme som du har i Lectio og adgangskoden er dit brugernavn med et ”@” bagefter – 

sørg for du kan huske både brugernavnet og hvordan man laver et ”@” på din computer. 

 

Du skal kunne lave en pdf, hvis din lærer har bedt dig aflevere som pdf. Bruger du Word, er det meget let. 

Husk, at du IKKE kan gå på drev og benytte Google til at skrive med ved eksamen, fordi man kan dele 

dokumenter der. 

Hvis du skal til årsprøve i matematik og har en Mac, skal du især være sikker på, at du kan lave Nspirefilen 

om til en PDF. Husk at gemme Nspirefilen før du laver pdf-version og at tjekke at pdf-en har fået det hele 

med. 

 

Du skal have downloadet alt hvad du skal bruge af dokumenter mm. ved eksamen til din harddisk, i 

dagene INDEN eksamen, ikke på eksamensdagen. Du må kun bruge offline-versionen af f. eks. One Note 

under prøven.  

Du skal have lagt det dokument du får af din faglærer om tilladte hjælpemidler ned på din harddisk, så du 

har adgang til den under prøven.   

Tjek at du har de bøger med du vil kunne få brug for under eksamen -  Husk også selv at tage 

formelsamlingen med, hvis du skal til eksamen i matematik, skolen kan IKKE låne bøger ud under prøven og 

elever må under ingen omstændigheder låne af hinanden. 

 

Medbring et usb-stik eller anden ekstern lagerenhed…og test at du kan finde ud af at bruge det til at 

gemme løbende undervejs (foruden på harddisken) . HVIS din computer låser sig under eksamen, er det 

ærgerligt at miste det du allerede har skrevet- og dermed dyrebar tid. Det er dit eget ansvar at din computer 

virker, og at du ved hvordan den skal bruges. I værste tilfælde bliver du nødt til at skrive i hånden, hvis din 

computer ikke virker. 

Opgaver i en del fag indeholder lydfiler eller filmklip: Du skal SELV medbringe høretelefoner der virker til din 

computer! 

Husk dit strømkabel til computeren 

 

Husk at genstarte din computer om morgenen inden eksamen 

https://sites.google.com/a/falgoo.dk/it-paa-falko/forberedelse-til-eksamen

