Dispensation om særlige prøvevilkår til mundtlige og skriftlige prøver
Navn og klasse:

Til prøver kan du pga. din ordblindhed have vanskeligere vilkår end dine medstuderende. Derfor tilbyder gymnasiet ordblinde elever en mulighed for at gå til prøve
på særlige prøvevilkår i både skriftlige og mundtlige eksaminer. Derudover må du til prøver anvende tildelte IT-hjælpemidler – fx er det tilladt at få læst tekst op eller
bruge ordforslag.
Dette skema er din ansøgning om at få tilkendt særlige prøvevilkår og skemaet indeholder samtidig en oversigt over de fag (se side 2), hvor du som udgangspunkt
kan få tildelt ekstra tid til prøver og eksaminer.
Din ansøgning vil blive vurderet af en læsevejleder, som vil tage stilling til dine konkrete behov.
Når du udfylder ansøgningen er det vigtigt:
• at, du i nedenstående skema anfører, hvis du IKKE har et behov for forlænget tid i et eller flere fag til skr. prøver.
• at, du i nedenstående skema anfører, hvis du har behov for særlige prøvevilkår til en eller flere af dine mundtlige prøver.
• at, du i nedenstående skema anfører, hvis du har behov for at få OCR-behandlet eksamensmaterialet til de mundtlige prøver. OCR-behandling af tekst
er relevant hvis du arbejder med at kunne markere tekst og få læst højt ved brug af Appwriter. OBS! Du kan få OCR-behandlet dit eksamensmateriale i
følgende fag: Dansk, historie og sprogfag samt under særlige omstændigheder i religion, psykologi, old og samfundsfag på c-niveau.

Skriftlige prøver:
Jeg har ikke behov for forlænget tid i
følgende fags skriftlig prøve
(bemærk: til skr. prøver er materialet
OCR-behandlet)

Mundtlige prøver:
Jeg har behov for særlige prøvevilkår i
følgende fags mundtlig prøve:

Underskrift og dato: ____________________________________________

Mundtlige prøver og OCR:
Jeg har behov for, at materialet til mundtlig eksamen er OCRbehandlet i følgende fag. OBS! Du kan få OCR-behandlet dit
eksamensmateriale i følgende fag: Dansk, historie og sprogfag samt
under særlige omstændigheder i religion, psykologi, old og
samfundsfag på c-niveau.

Dispensation om særlige prøvevilkår til mundtlige og skriftlige prøver
Mundtlige prøve og eventuel forlænget forberedelsestid.
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•

Billedkunst, dans, design og drama – ikke forlænget tid.
Biologi C/B – forbe.tid forlænges til hhv. 48min/90 min.
Biologi A – ikke forlænget tid (er 24 timer).
Bioteknologi A – ikke forlænget tid (er 24 timer).
Dansk A – forbe.tid forlænges til 90 min.
Engelsk B/A – forbe.tid forlænges til 90 min.
Erhvervsøkonomi C – forbe.tid forlænges til 90 min.
Filosofi C – forbe.tid forlænges til 72 min.
Fransk B/A – forbe.tid forlænges til 90 min.
Fysik C – ikke forlænget tid.
Fysik A/B – forbe.tid til prøvens 2. del forlænges til 48 min.
Græsk A/Latin A –forbe.tid forlænges til 90 min.
Geovidenskab A – forbe.tid forlænges til 90 min.
Historie A – forbe.tid forlænges til 120 min.
Idræt C/B – ikke forlænget tid (er 24 timer/praktisk).
Informatik C – ikke forlænget tid (er 24 timer).
Innovation C – ikke forlænget tid.
Kemi C – ikke forlænget tid (er praktisk).
Kemi B/A – forbe.tid forlænges til hhv. 60 min/90 min.
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Kinesisk A – forbe.tid forlænges til 90 min.
Matematik C, B og A ** – ikke forlænget tid.
Mediefag C/B – forbe.tid forlænges til hhv. 60 min/90 min.
Musik C – forbe.tid forlænges til 60 min.
Musik A – forbe.tid forlænges til 90 min.
Naturgeografi C/B – forbe.tid forlænges til hhv. 48 min/60 min.
Old C – forbe.tid forlænges til 90 min.
Psykologi C/B – forbe.tid forlænges til 72 min / ikke forlænget.
Religion C/B – forbe.tid forlænges til hhv. 48 min/90 min.
Retorik C – forbe.tid forlænges til 90 min.
Samfundsfag C – forbe.tid forlænges til 72 min.
Samfundsfag B/A – ikke forlænget tid (er 24 timer).
Spansk A – forbe.tid forlænges til 90 min.
Tysk B – forbe.tid forlænges til 90 min.

*Mdt: Der tildeles ikke forlænget tid ved kendt prøvemateriale, gruppeprøver,
praktisk/eksperimentel prøve eller ved 24 timers forberedelse.
**Dispensation skal (som udgangspunkt) gennem en matematikvejleder.

Skriftlige prøver – der ansøges om op til en times forlænget prøvetid og med mindre andet aftales tildeles der en time.
•
•
•
•

BI, BT, DA, EN A/En B, FY, GR, GV, KE, KIN, LA, MU, TY (varighed 5 timer) – prøven forlænges med op til 1 time.
FR og SP (varighed 4 timer) – prøven forlænges med op til 1 time. Den ekstra tid fordeles med 15 min til 1. delprøve.
SA (varighed 6 timer) – prøven forlænges med op til 1 time.
MA A/Ma B** (varighed hhv. 5 timer og 4 timer) – prøven forlænges med op til 1 time. Den ekstra tid fordeles med 20 min til 1. delprøve.
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