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   Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen 270320 

Orientering til elever på social- og sundhedsuddannelserne vedrørende særligt 

regelsæt for prøver mv som følge af COVID-19 og nedlukning af skolen: 

Som følge af Covid-19 krisen er der gennemført nødlovgivning: 

- BEK nr. 255 af 21/03/2020 ”Bekendtgørelse om midlertidige foranstaltninger for 

erhvervsuddannelserne…” og  

- LOV nr. 241 af 19/03/2020 ”Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og 

undervisningsområdet…”). Se også: https://www.diakonissestiftelsen.dk/sosu/til-

censorer/corona 

Dette betyder: 

1. Der kan gennemføres virtuelle prøver uden fysik overvågning/tilsynsførende (jf. 

Bek. §8, stk. 2). Det skal bemærkes at Eksamensbekendtgørelsens ordlyd (BEK. 41 af 

16/01/2014, § 19) om, at hvis man får uretmæssig hjælpe under prøven, vil det 

betragtes som snyd, og man bortvises fra prøven, fortsat er gældende. 

Elever, der ikke ønsker at aflægge den afsluttende prøve efter disse midlertidige 

regler, kan få udskudt prøven til et senere tidspunkt, hvor den afvikles efter de 

normale regler (Jf. Bek. §9, stk. 1). 

 

2. Standpunktskarakterer i uddannelsesspecifikke fag og grundfag på både 

grundforløb og hovedforløb kan ophæves til prøvekarakterer (jf. Bek. §8, stk.2). 

Dette besluttes af Rektor og meddeles eleven på Uddata+ i forbindelse med den ellers 

planlagte prøveafholdelse eller i umiddelbar forlængelse heraf.  

 

3. Standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbet kan ophøjes 

til afsluttende prøvekarakter (Grundforløbsprøven) (jf. Bek. §8, stk.2). Elever som 

ikke har bestået standpunkt i det uddannelsesspecifikke fag, vil få tilbudt at aflægge 

grundforløbsprøven som en mundtlig virtuel prøve (jf. Bek. §8, stk. 2) 

Virtuel prøveafvikling:  

https://www.diakonissestiftelsen.dk/sosu/til-censorer/corona
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Se også Prøvevejledninger og Prøvebeskrivelser for de specifikke fag, som ligger på 

hjemmesiden: https://www.diakonissestiftelsen.dk/sosu/til-censorer/corona - den opdateres 

løbende og efter behov.  

Prøven afvikles på Teams, hvor eksaminator inviterer Censor og eleven til ”møde” på 

prøvetidspunktet. – Se også vejledning til ”Teams”. Eleven skal gøre sig klar i god tid inden 

prøven og sætte sig i et rum, hvor eleven er sikker på at kunne være alene, uforstyrret 

gennem hele prøven. Eleven skal have adgang til computer/tablet/telefon og være koblet til 

internettet under hele prøveafviklingen.  

Eleven skal ved prøvens start identificere sig ved at vise billed-id frem på skærmen. 

Under hele prøven skal eleven være i skærmkontakt med eksaminator og censor. 

Under voteringen lukker eksaminator ned for eleven på Teams, og eleven skal så vente på 

at blive inviteret ind i ”rummet” igen.  

Der er teknisk support klar under hele prøveafviklingen.  Eleverne og eksaminator 

afprøver ”Teams” i prøveforberedelsesperioden, således at alle elever er klar til at gå til 

eksamen på dagen.  

(Jf. BEK nr. 255, §§ 1 og 8). 

Kim Petersen 

rektor 
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