Prosedyre for avvikling av eksamen
Før eksamen:
IKT: Forberedelse
Lage eksamensbrukere og sette sperringer for disse. (Se veiledning)
Utplassering av basestasjoner og skrivere.
Elevenes vanlige brukerkontoer blir sperret ca kl. 16.00 dagen før eksamen.

Kontor: Forberedelse
Knytte eksamensbruker til navn og lignende.

Elev: Sjekk og oppdatering av PC
To dager før eksamen sjekkes og oppdateres pc. Se dokument for oppdatering av pc.
Sjekk at programmer som ønskes brukt til eksamen fungerer.
Eksempel: Clue og GeoGebra.
Eleven har selv ansvaret for å kontrollere og søke hjelp for å få dette i orden.
Ved problem er IKT behjelpelig.

Elev: Lagring av digitale hjelpemidler
Alt eleven ønsker å ha med seg på lagres lokalt på PCen (C:).
Det er opprettet ne mappe som heter EKSAMEN på C:\ som må benyttes. Eksisterer ikke denne må
du som elev opprette denne selv. Husk at navnet må være rett.
Ingen andre steder vil være tilgjengelige på eksamensdagen. Eleven har selv ansvar for at
hjelpemidlene lagres riktig.

Lærer: Lage innleveringsmappe
Faglærer lager innleveringsmappe i klassens fronterrom. Rommet må settes åpent kun under
eksamensdagen. Er det ønskelig at elevene ikke kan levere før et gitt tidspunkt må det lages ei
tidsstyrt mappe som er åpen under hele eksamensdagen hvor oppgaven legges.

Prosedyre for avvikling av eksamen
På eksamensdagen:
Oppstart
Pc skal være avslått ved ankomst til eksamenslokalet. Alle PCer skal startes på nytt.
Eleven logger på med utdelt eksamensbruker når det gis beskjed om dette.
Oppgave og besvarelsesmal
Elevene logger på Fronter og henter ned oppgaven og besvarelsesmalen fra innleveringsmappen
læreren har laget.
Skriving av oppgave
Besvarelsen skal skrives inn i besvarelsesmalen.
Åpne denne, og fyll ut informasjonen i toppteksten.
Lagring av oppgave
Lagre oppgaven med eksamensbrukernavn på H:. Husk og mellomlagre jevnlig!
Levering av oppgave
Oppgaven skal leveres på Fronter i innleveringsmappen.
Åpning av brukerkontoer – ansvar IKT
Elevenes brukerkontoer åpnes når eksamensdagen er ferdig.

