
Vejledning til ansøgning om anderledes prøve- og eksamensafvikling 
 

Hvem kan søge? – Hvad kan søges? – Hvordan kan man søge? 

 

I særlige tilfælde kan en elev tilbydes eksamens- og prøveforhold, der afviger fra det 

normale. For eksempel kan elever med dokumenteret ordblindhed tilbydes forlænget 

tid til skriftlige‐ og mundtlige prøver. Andre forhold kan efter en konkret vurdering 

give anledning til særlig afvikling af eksamen. 

 

Ansøgning på baggrund af ordblindhed eller læsevanskeligheder bliver behandlet efter 

Struer Statsgymnasiums generelle retningslinjer. Anderledes begrundede ansøgninger 

behandles efter individuelle skøn. 

 

Ansøgningsskemaet skal udfyldes med navn, klasse, skoleår; det skal afleveres på 

skolens kontor og det skal være ledsaget af skriftlig begrundelse, anbefaling fra læge 

eller læsevejleder. 

 

En udtalelse fra et tidligere skoleforløb anses ikke for tilstrækkelig dokumentation, 

men i tilfælde af kronisk sygdom kan samme lægeerklæring anvendes igen ved senere 

ansøgninger. 

 

Det er elevens ansvar, at ansøgningen omfatter de fag, hvor der er behov for særlig 

afvikling af den afsluttende eksamen og eventuelle termins‐ og årsprøver, og at 

ansøgningen er afleveret mindst to måneder før de berørte prøver. 
 

Det er også elevens ansvar at give den eksamensansvarlige besked hurtigst muligt efter 

offentliggørelsen af skolens eksamensplan, hvis den ekstra tid, på trods af bevilling, 

mangler på eksamensplanen. 

 

Ansøgningen behandles af rektor eller vicerektor. En bevilling gælder for et år og 

ansøgeren får en bekræftelse via Lectios beskedservice. 

 

Ansøgningsblanketten opbevares på skolen i hele det skoleår ansøgningen gælder, 

hvorefter blanketten makuleres. Vedlagte lægeerklæringer opbevares i din sagsmappe, 

indtil du forlader institutionen, og makuleres derefter. 

  



Struer Statsgymnasiums generelle retningslinjer for forlænget tid til prøver og 

eksamen for elever med ordblindhed eller elever med læse‐ og 

stavevanskeligheder 

 

Det anbefales, at elever med it-startpakke medbringer pc med læse-og 

stavekompenserende programmer og ekstraudstyr til eksamensforberedelsen til 

mundtlig eksamen og til skriftlig eksamen (må dog ikke anvendes som fagligt 

hjælpemiddel til delprøver uden hjælpemidler) 

 

Skriftlig eksamen 

Ved delprøver uden hjælpemidler gives ikke forlænget tid. 

Ved øvrige prøver og delprøver med hjælpemidler forlænges prøvetiden med 1time. 

 

Mundtlig eksamen 

Der gives ikke forlænget tid til prøver med mere end 8 timers forberedelse. 

Til øvrige fag hvor der skal læses ukendt tekst og/eller ukendt bilagsmateriale i 

forberedelsestiden, gives der 50% ekstra forberedelsestid, hvis forberedelsestiden er på 

mellem 20 og 60 min og 1 time ekstra forberedelsestid, hvis forberedelsestiden er 3 

timer. 

  



 

Ansøgning om forlænget tid 
 

Navn: ___________________ Cpr.: ____________ Skoleår: ______ 

 

Skriftlig eksamen: 

 

Jeg ansøger hermed om ekstra tid til skriftlig eksamen i de følgende fag: (Sæt ét X 

eller skriv udvalgte fag på)  

 

ALLE skriftlige eksamensfag: _____  

 

INGEN skriftlige eksamensfag:_____  

 

Kun i disse fag: 

____________________________________________________________________

_____________________________  

 

Jeg ønsker CD fra NOTA i følgende fag: 

 

 

Mundtlig eksamen: 

  

Jeg ansøger hermed om ekstra forberedelsestid til mundtlig eksamen i de følgende 

fag: (Sæt ét X eller skriv udvalgte fag på)  

 

ALLE mundtlige eksamensfag: _____  

 

INGEN mundtlige eksamensfag:_____  

 

Kun i disse fag: 

___________________________________________________________________ 

 

Årsag: _______________________________________________ 

 

Bilag: __________ og/eller påtegning fra læsevejleder: _________ 

 

___________  ___________  ________________________ 

Sted   Dato   Underskrift 

 

  



 

Ansøgning om anden særlig tilrettelæggelse end forlænget tid 
 

Navn: ___________________ Cpr.: ____________ Skoleår: ______ 

 

Skriftlig eksamen: 

 

Jeg ansøger hermed om ekstra tid til skriftlig eksamen i de følgende fag: (Sæt ét X 

eller skriv udvalgte fag på)  

 

ALLE skriftlige eksamensfag: _____  

 

INGEN skriftlige eksamensfag:_____  

 

Kun i disse fag: 

____________________________________________________________________

_____________________________  

 

Jeg ønsker CD fra NOTA i følgende fag: 

 

 

Mundtlig eksamen: 

  

Jeg ansøger hermed om ekstra forberedelsestid til mundtlig eksamen i de følgende 

fag: (Sæt ét X eller skriv udvalgte fag på)  

 

ALLE mundtlige eksamensfag: _____  

 

INGEN mundtlige eksamensfag:_____  

 

Kun i disse fag: 

___________________________________________________________________ 

 

Årsag og ønsker til særlig prøveafvikling:: 

_______________________________________________ 

 

Bilag: __________ (lægeerklæring eller anbefaling fra specialist) 

 

  

___________  ___________  ________________________ 

Sted   Dato   Underskrift 


