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Alle eksamensprocedurer er et tillæg til eGUX eksamensregler, udgivet april 2019.

1. Medbring egen pc/Mac

Det er nødvendigt at du har din pc/Mac med til eksamen og du har opdateret alle programmer på den. 
Du er selv ansvarlig for at alle programmer, dokumenter og ordbøger du skal bruge er tilgængelige. 
Husk høretelefoner.

2. Wiseflow

Alle skriftlige eksamener skal afleveres via Wiseflow og her skal du bruge dit Uni login til at logge ind.

Hvis du ikke har dit Uni login skal eGUX IT administration kontaktes i god tid inden prøven på rhk@kti.gl

Du får tilsendt en mail med et link til den prøve du er tilmeldt. En prøve kaldes for et ’flow’. Klik på linket og find opgaven under materiale. 
Du kan downloade opgavesættet som en pdf.fil og åbne den lokalt på din pc. OBS særlige regler for eEng B delopgave 1. Se senere. 

Giv dit dokument et navn du kan finde nemt i din dokumentoversigt. FX dit navn og fag: ’Louise Thorleifsen eGUX Dansk terminsprøve’ 

Husk at gemme dit dokument undervejs flere gange.
Når du skal aflevere prøven går du ind på linket hvor du åbnede prøven og oploader dit materiale. Du skal oploade 1 hovedfil og kan 
uploade flere filer efterfølgende som ekstramateriale. 

Inden du afleverer kan du klikke på dokumentet, efter du har oploadet for at se hvilket dokument du har oploadet. 

OBS: vigtigt! Du har først afleveret når du har klikket på den grønne knap til højre der hedder ’Klik her for at aflevere’
Se skærmbillede.
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3. eENG B aflevering

OBS VIGTIG INFORMATION FOR eENG B. DELOPGAVE 1.
Engelskopgaven kommer i 2 dele.

Sørg for at have et pdf-program downloadet på din computer, fx Foxit Reader. 

Delopgave 1: her har du 60 min til at løse prøven uden hjælpemidler. 
Det første du gør, er at åbne delopgave 1. og GEMME den som en pdf.fil lokalt på din pc. Du skal kunne skrive i din gemte pdf.fil.

Det er VIGTIGT DU GEMMER DIN FIL SOM DET ALLERFØRSTE!

Så kan du åbne den pdf.fil du har gemt lokalt på din pc og den kan du skrive i. 
Så udfylder du opgaven uden at du bruge hjælpemidler, og husker at gemme filen.
Når du er færdig med prøven eller senest 60 min efter den er udleveret, gemmer du filen en sidste gang med Navn og delopgave 1 eEng 
og oploader filen på wiseflow.

4. Kontakt til eGUX

Alle elever der er til prøve logger ind på Zoom, senest 10 minutter før prøvens start. Der bliver sendt et link ud via Lectio før prøvens start.
En eksamensvagt på Zoom læser eksamensreglerne op før prøvens start – derfor vær på Zoom senest 10 min før prøvens start.

Ved skriftligt dansk
Når prøvesættet er åbent vil du via Zoom gå i grupperum hvor der er 90 min til grupparbejde. Her skal du diskutere mulige opgaver og 
tage noter undervejs. 
Efter 90 min vil eksamensvagten sige ”nu er gruppearbejdet færdigt, nu skal du gå tilbage til din egen pc og grupperummet lukker”
Efter endt eksamen vil eksamensvagten sige, nu er prøven slut og du skal gemme din opgaven som en pdf.fil og oploade den til Wiseflow 
(se ovenfor).

Ved skriftligt engelsk  
Når prøvesættet åbner skal du gå i gang med delopgave 1 uden hjælpemidler. Efter 60 minutter vil eksamensvagten sige: ”Nu er del 1 
færdig, du skal aflevere nu.” Du skal straks gemme din delopgave 1 med navn og oploade den som en pdf.fil på Wiseflow.

Herefter åbner du delprøve 2. Her må du bruge hjælpemidler: Når prøvesættet er åben vil du via Zoom gå i grupperum hvor der er 90 
min til gruppearbejde. Her skal du diskutere mulige opgaver og tage noter undervejs. 
Efter 90 min vil eksamensvagten sige ”nu er gruppearbejdet færdigt, nu skal du gå tilbage til din egen pc og grupperummet lukker”
Efter endt eksamen vil eksamensvagten sige, nu er prøven slut og du skal gemme din opgaven som en pdf.fil og oploade den til Wiseflow 
(se ovenfor)

Du kan kontakte eksamensvagten via Zoom på det link, du har fået i Lectio. 

5. Eksamensvagter

Til prøve til sommer vil det være en prøve på en institution/skole hvor der vil være eksamensvagter og der skal du følge deres anvisninger. 

6. Examcookie

Eksamenscookie skal downloades for at du kan deltage i skriftlige prøver ved eGUX.
Du skal vide at når du downloader eksamenscookie, vil din pc blive overvåget i den tid prøven varer. 

Du downloader examcookie på www.examcookie.dk
Inden prøven skal du teste programmet, se på www.examcookie.dk/faq under ’kan jeg teste programmet inden Eksamen?’ punktet.

Du kan altid få fat på eGUX IT afdeling ved at ringe på 525522. 
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