
Regler mv. ved FVU-prøverne 
Kursistudgave 

 
 

Se også side 2 med særlige regler for ordblinde. 
 

 
Mød 30 minutter før prøvens begyndelse. 
 
Mobiltelefoner og Smartwatches skal blive hjemme eller slukkes og afleveres til de tilsynsførende. 
 
Høretelefoner med bluetooth er ikke tilladt. 
 
Husk billedlegitimation. De tilsynsførende skal se din billedlegitimation, hvis de ikke kender dig i 
forvejen. 
 
Husk blyanter, viskelæder osv. 
 
Inden prøvens officielle start 
Udfyld forsiden af opgaveark og hjælpeark. De tilsynsførende kan evt. hjælpe. Du må først åbne 
for opgaven, når de tilsynsførende siger til. 
 
Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig på kontoret. Hvis du får lov at komme ind til 
prøven, afslutter du prøven samtidig med de andre. På den måde bliver prøvetiden forkortet for 
dig, hvis du kommer for sent. 
 
Prøvetider 
FVU-dansk 

- trin 1: i alt 1 time og 45 minutter (inklusive 15 min. pause) 
- trin 2, 3 og 4: i alt 2 timer og 15 minutter (inklusive 15 min. pause) 

FVU-matematik 
- trin 1: 1 time og 30 minutter 
- trin 2: 2 timer 

 
Hjælpemidler 
FVU-dansk: 
- opgavesæt 1: ingen hjælpemidler. 
- opgavesæt 2: ordbøger, der har været brugt i undervisningen. Skolens ordbøger vil blive lagt 

frem i prøvelokalet. Ordbøgerne kan være elektroniske.  
FVU-matematik: alle hjælpemidler. Tag selv lommeregner, lineal osv. med. 
 
Computere 
Computer må anvendes til FVU-dansk, del 2. Stave- og grammatikkontrol er tilladt. 
Internettet må ikke benyttes, men er ikke slukket på VUC, så de tilsynsførende holder rigtig godt 
øje med computerskærmene. 
 
Prøvens afslutning 
Sørg for, at du har udfyldt forsiden på opgaven rigtigt. Husk at skrive under ved aflevering. 
 
 

Prøverne er hemmelige, så hverken du eller andre må få et eksemplar af prøven. 
 



Ordblinde 
 

Du får ekstra tid til prøverne 
 

Dansk, 1. del af prøven 
alle trin: 8 minutter 
 
Dansk, 2. del af prøven 
trin 1: 15 minutter 
trin 2, 3 og 4: 23 minutter 

  
Matematik 
Trin 1: 23 minutter 
Trin 2: 30 minutter 
 

Du kan få et USB-stik med en elektronisk udgave af opgaven, hvis du ønsker det. Vagterne sørger 
for at åbne opgaven og gøre din computer klar, inden prøven starter. 

 
Den elektroniske opgave er OCR-behandlet, så du kan få den læst højt. 

 
Du kan skrive direkte i opgaven, hvis du vil. 

 
Hvis du vælger at skrive direkte i opgaven, skal den printes. Den kan ikke afleveres elektronisk. 

 
Dansk: Ordforslag må anvendes både til 1. og 2. del, også til diktaten. 
 
Matematik: Ordforslag må anvendes til hele opgaven. 
 

 


