Prøvereglement for hel- og halvdagsprøver ved
Brønnøysund videregående skole
Tilpasning til prøvereglementet
Det skal, uavhengig av reglementet, tas hensyn til tilpasninger og vedtak hos den
enkelte elev med tanke på tilrettelegging i prøvesituasjoner.
Eksempler kan være; bruk av hodetelefoner som blant annet benyttes ved
talesynteser.

Dette vil være markert på vaktplanen
Generelt
Pultene plasseres på rekker slik at avstanden mellom pultene blir størst mulig
(første vakt er ansvarlig for dette)
Mobiltelefoner og klokker samles inn i starten av prøven.
Mobiltelefonen skal være avslått
Det er ikke tillatt å kommunisere med andre enn vakten under prøven. Dette gjelder
også utenfor prøvelokalet
Eleven kan ikke forlate plassen sin uten at vakten har gitt tillatelse til det
Når elever går ut av prøvelokalet er det kun tillatt å gå på toalettet og kort luftetur
ved nærmeste utgang.
Det er ikke tillatt å ta med oppgaver, besvarelser eller andre papirer ut fra
prøvelokalet.
Hodetelefoner/ørepropper er tillat under prøven for elever som har innvilget
tilrettelegginger ut i fra særskilte behov.
Luer og hetter skal tas av slik at man får sett evt trådløse hodetelefoner.

Spesielt for deler uten hjelpemidler
Det skal ikke være annet enn skrivesaker på pulten.
Det er ikke tillatt å forlate prøvelokalet under del 1 (dersom det ikke foreligger
medisinske årsaker til det)
Når del 1 skal leveres, gir eleven tegn til vakten som kommer og samler inn del 1
Det er ikke tillatt å ta fram hjelpemidler til del 2 før vakten gir beskjed om det

Spesielt for prøver der PC kan benyttes
All bruk av Internett eller andre kommunikasjonsverktøy er ulovlig (unntatt i fag der
det er tillatt og der besvarelsen skal leveres på ITSL, eleven kontakter da vakten før
nettsiden åpnes).
Elever som har lagret nettsider (htm- eller html-filer) kontakter vakten før disse
åpnes.
Vakten må følge med på elevenes skjermer, og må derfor plassere seg slik i rommet
at han kan se skjermene i størst mulig grad. Lyset på skjermen skal være så sterkt at
skjermen vises.
Under hel- og halvdagsprøver i andre fremmedspråk og engelsk benyttes Buddyweb
der faglærer ønsker at nettet skal være utilgjengelig. IKT er behjelpelig
Det er ikke tillatt for elever å opprette egne nett eller benytte mobilt bredbånd
Det er ikke tillatt for elever å bruke egen minnepenn under prøven

Fusk eller forsøk på fusk
Prøven annulleres dersom en elev har fusket eller prøvd å fuske ved prøven (jf.
ordensreglementet § 5i). Eksempler på fusk omfatter å:
gi eller prøve å gi faglig hjelp til andre
selv motta faglig hjelp
ha med seg eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt
ha med seg elektroniske hjelpemidler som gjør det mulig å kommunisere med
andre i eller utenfor prøvelokalet
Prøven kan også annulleres dersom faglærer i ettertid oppdager at eleven har
benyttet ulovlige hjelpemidler.
Elever som tas i fusk eller forsøk på fusk kalles inn til samtale med avdelingsleder.
Eleven får i dette møtet varsel om fare for nedsatt karakter i orden. Dersom eleven er
under 18 år sendes også varslet til foresatte

For øvrig følges skolens ordensreglement
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