
Eksamensregler på Grindsted Landbrugsskole 

 

I skolens Lokale uddannelsesplan (LUP) findes en oversigt over hvilke eksamener den 
enkelte elev skal til i hvert skoleforløb. Eleven er automatisk tilmeldt til eksamen, når 
eleven er tilmeldt et skoleforløb. 

Eleven skal være aktivt deltagende i undervisningen for at kunne gå til eksamen på 
skoleforløbet. 

Merit 

Hvis en elev har gennemført et fag i landbrugsuddannelsen på et højere niveau i en anden 
uddannelse tidligere. Kan eleven søge om merit i faget. Merit kan også søges hvis der er 
gennemført fag med tilsvarende målepinde. 

Ansøgningen skal ske senest en måned efter skoleforløbets start og dokumenteres ved, at 
eleven viser det fysiske eksamensbevis eller et scan af dokument, hvis kvalitet accepteres 
af skolen. Ansøgningen afleveres til skolens studievejleder, som afgør meritansøgningen. 
Mistanke om snyd med dokumentation i forbindelse med meritansøgning politianmeldes. 

Sygemelding i forbindelse med et eksamensforløb 

Hvis en elev har været forhindret i at gennemføre en eksamen på grund af dokumenteret 
sygdom, har eleven mulighed for at tage eksamen på et senere tidspunkt – fastsat af 
skolen. 
 
Bliver en elev syg mens eleven er i gang med at skrive eksamensopgave, og derfor ikke er 
i stand til at gennemføre, skal eleven straks fremskaffe en lægeerklæring og kontakte Per 
Fink Nielsen på tlf. 22 56 56 26. 
 
Bliver eleven syg og derfor ikke kan deltage i eksamen, skal eleven straks kontakte skolen 
på tlf. 75 32 07 22 / 22 56 56 26 samt fremskaffe en lægeerklæring. 
 
Formelle krav og bedømmelsesplaner 
 
Ved hver enkelt eksamen udarbejder skolen en bedømmelsesplan som offentliggøres i det 
udleverede eksamensmateriale eleven får forud for en eksamen. Her fremgår de formelle 
krav til skriftligt arbejde (f.eks. omfang, tidsfrister mm.). Hvis de formelle krav ikke 
overholdes, kan skolen afgøre, at eleven ikke kan gå til eksamen, og der er brugt et 
prøveforsøg. 
 
I bedømmelsesplanen beskrives også de udvalgte mål for eksamen samt 
eksaminationsgrundlaget, bedømmelsesgrundlaget og bedømmelseskriterier for den 
enkelte eksamen. Det fremgår om bedømmelsen er efter 7-trins skalaen eller er bestået / 
ikke bestået. 
 



I forbindelse med eksamen i gymnasiale fag på eux-forløb udarbejdes 
bedømmelsesplanen efter reglerne i almeneksamensbekendtgørelsen, og eleverne 
modtager orientering om eksamensregler på Grindsted Gymnasium. 
 
Ved projekteksamen er alle hjelpemidler tilladt. Eleven skal med kildeangivelse, vise at 
den afleverede opgave ikke er kopi / direkte afskrift eller delvis afskrift af kilde eller andres 
arbejde. Hvis skolen kan dokumentere, at eksamensprojektet er helt eller delvis plagiat, 
kan eleven bortvises fra eksamen. Det afgøres i den konkrete sag mellem lærer, censor 
og skolens inspektør. 
 
Klager over eksamen 
En elev kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden for to uger 
efter eksamen. Skolen vil herefter vejlede eleven vedrørende en evt. klagesag. 
 
Skolen foreligger straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en 
udtalelse inden for 2 uger. 
 
Reeksamen 
Hvis eleven ikke er bestået efter beskrivelsen i bedømmelsesplanen, kan eleven deltage i 
en reeksamen. Eleven kan deltage i reeksamen en gang, da eleven altid kun har 2 forsøg 
til samme prøve. 
Ved reeksamen udpeger skolen en censor der ikke har medvirket ved den tidligere 
eksamen for den pågældende elev. 
 
Særlige forhold 
Der skal tages hensyn til elever med handicap – sædvanligvis elever med diagnosticeret 
læse / skriveproblem. Eleven kan gives ekstra tid til den mundtlige eksamination. Ved 
skriftlige eksamensprojekter kan eleven tildeles hjælp undervejs i skriveperioden, og i 
særlige tilfælde kan en forlænget projektperiode bevilges. 
Skolen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om der kan bevilges ekstra tid til eksamen efter 
indstilling fra SPS vejleder. 
 
Har du spørgsmål? 
Du er altid velkommen til at kontakte skolens inspektør Per Fink Nielsen. 
 
 
 
 

 

 

 


