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Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 

 

1. HUSK at genstarte din computer kort tid før prøverne begynder, fx aftenen inden. – Dermed 

får du hentet opdateringer, som evt. kan være afgørende for, om du kan logge på det lokale 

netværk. 

Hvis du først gør det lige inden prøven – på skolen – kan det være et problem, at mange 

gør det samtidigt. 

 

2. SØRG for at sikre – INDEN PRØVERNE – at du kan gå på LAUREAL – det ”rigtige,” 

trådløse net. Hvis du bruger et af de andre trådløse net, kan du ikke gå på LRPRINT.DK og 

lrdok.dk – og dermed mangler du måske dokumenter – og du kan ikke printe. 

Desuden er det ikke tilladt. 

 

3. Ved nogle skriftlige prøver er det tilladt at bruge it-udstyr – HUSK AT:  

It-udstyr betyder en computer + en smartphone og/eller en tablet. 

Du behøver ikke at lade smartphone og tablet stå i FLY-mode. De må gerne bruges på 

LAUREAL-nettet, når man altså i det hele taget må bruge internettet til prøven. 

DET ER IKKE TILLADT AT BRUGE ANDRE TRÅDLØSE NET - HELLER IKKE DIT EGET. 

 

HUSK – du må IKKE kommunikere med andre – heller ikke digitalt. 

 

Ved nogle prøver må man kun bruge ordbøger fra nettet – se oversigt over tilladte 

hjælpemidler. 

(Laursens Realskole har abonnement til abc.ordbogen.com 

  

4. Medbring evt. en stikdåse med forlængerledning! 

 

5. Du skal være vant til at arbejde med it-udstyr og løse almindelige it-brugerproblemer, hvis 

du vil bruge it-udstyr til prøverne. 

 

6. Du skal selv, på eget ansvar, bringe dit it-udstyr til prøvelokalet. 

Det kan ikke overnatte på skolen mellem prøverne, og det er din egen eller din families 

forsikring, der skal dække udstyret i tilfælde af tyveri/uheld. 

 

https://abc.ordbogen.com/dictionary
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7. Det er dit eget ansvar, at udstyret fungerer. Du kan ikke forvente, at der er personale, der 

kan løse alle tekniske problemer under prøven. Vi forsøger dog selvfølgelig. 

 

8. Det kan være en fordel at gemme på både computer og usb stik, så du har en backup, hvis 

computeren bryder sammen. 

 

9. Hvis din computer/dit udstyr bryder sammen i løbet af prøven, kan du kun blive bedømt på 

det, du kan aflevere.  

Du kan ikke aflevere digitalt i form af en eller flere fil(er), hvis opgaven generelt skal 

afleveres på papir. 

Du kan ikke få ekstra tid pga. evt. tekniske problemer.  

 

10. Det anbefales, at der er installeret antivirus og firewall på din computer.  

 

11. Opstår der problemer under prøven, så udstyret ikke kan benyttes, skal prøven fortsætte 

uden brug af computer. (Medmindre du har en reserve) 

 

12. Tilladte programmer m.m. fremgår af oversigten Tilladte hjælpemidler. (Findes på denne 

hjemmeside). Tjek også med dine lærere, hvad du må bruge af hjælpemidler. Fx om 

internettet er lovligt. Det er det kun til bestemte prøver. 

 

13. Husk sidehoved. Det ligger på denne hjemmeside. – Du kan kopiere en huskeliste om 

kilder ind i filen med sidehovedet. En sådan liste ligger på hjemmesiden, ved sidehovedet. 

 

14. Computeren må ikke anvendes til spil under prøverne. 

 

15. Hvis du er forhindret i at bruge it til prøven, skal du alligevel sidde i et lokale, hvor der 

bruges computere. 

 

 

 

 

Vedr. print til skriftlige prøver! 

 

16. Du skal have adgang til skolens trådløse netværk, LAUREAL.  
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17. Du får adgang til en INTERN hjemmeside, LRPRINT.DK, hvor du kan printe fra. (virker kun 

når du er på skolens netværk, LAUREAL) 

Når du vil printe, uploader du din aflevering til den hjemmeside og derefter vælger du den 

nærmeste printer. Printerens navn står på dit personlige ark, som ligger på bordet. 

 

 

Arbejd videre på din opgave og vent til vagten kommer med din opgave. 

 

 

18. PRINT PDF-FILER: Mens du arbejder på din aflevering, gemmer du i det format, din 

computer er vant til. (Word) 

Gem en ekstra kopi i pdf og brug denne filtype, når du skal printe!  

Husk at beholde den oprindelige fil på computeren, så du fortsat kan rette/skrive i 

dokumentet og printe igen ☺ 

 

19. Det er dit eget ansvar, at du får printet dine besvarelser ud flere gange undervejs i prøven, 

så du har papireksemplarer som en backup af dit arbejde – og du kan tjekke, at print er ok. 

 

 

 

Vedr. evt. digitale svarark til skriftlige prøver! 

20. Du kan finde evt. ekstra digitale svarark på denne lokale netadresse: LRDOK.DK 

21. Du har adgang til den, når du er logget på netværket LAUREAL som beskrevet ovenfor i 

dette dokument. 

 

 

Aflevering  

 

22. Du behøver kun at underskrive forsiden af dine afleveringer. 

Dine kladder samles i et ORANGE dobbeltark. – De samles og gemmes. Derfor skriver du 

dine personlige oplysninger + din ”underskrift” (unilogin) på forreste side. 

 

 

http://www.lrprint.dk/
http://www.lrdok.dk/

