PC til den skriftlige prøve
Skal du til den afsluttende prøve har du mulighed for at låne én af sprogcenterets pc’er til Skriftlig
Fremstilling.
Ønsker du at låne en pc, skal du vælge ”ja” til ”Jeg vil gerne bruge skolen pc til prøven” når du
tilmelder dig til prøve. Er du kursist på sprogcenteret, tilmelder du dig gennem Ludus. Er du
selvstuderende, tilmelder du dig på skolens hjemmeside (sprogcentervejle.dk).
Du skal som et mindstekrav have grundlæggende IT-færdigheder. Det betyder, at du skal kunne
bruge Word 2016, samt vide hvordan du gemmer og printer dokumenter.
Pc’erne tildeles prøvedeltagerne ved lodtrækning, hvis sprogcenteret ikke kan stille det ønskede
antal til rådighed. Kan vi ikke imødekomme dit ønske, får du direkte besked.
Vælger du at bruge pc, skal du som et mindstekrav have grundlæggende IT-færdigheder. Det
betyder, at du skal kunne bruge Word 2016, samt vide hvordan du gemmer og printer
dokumenter.
Der er IKKE internetadgang.
På skolens pc kan du finde stavekontrol og Nudansk ordbog. De tilsynsførende giver ikke
instruktion i brugen af disse hjælpemidler.
Når du møder til den skriftlige prøve, vil pc’en stå på dit bord. Den skal dog først bruges til den
sidste del af prøven (Skriftlig Fremstilling). Medarbejdere på sprogcenteret klargør pc’en til dig i
pausen inden Skriftlig Fremstilling. Du skal ikke selv logge ind.
Du skriver dine opgaver i en skabelon med fortrykte personlige oplysninger. Det er vigtigt, at du
gemmer dokumentet løbende på usb-stikket, som du får udleveret til prøven. Når du er klar til at
printe dine opgaver, skal du signalere til en tilsynsførende, der vil hente opgaverne til dig.
Opgaverne skal være printet, inden prøven slutter. Usb-stikket skal afleveres sammen med
opgaven.
Er der tekniske problemer med din pc, vil den blive skiftet ud. I sjældnere tilfælde kan du blive
bedt om at skrive dine opgaver i hånden.
Du kan se, hvordan du bruger pc til danskprøven i denne lille film.
Har du spørgsmål vedr. brugen af pc til danskprøverne, kan du kontakte prøveansvarlig KarenLise Linnet (kalli@vejle.dk).
Med venlig hilsen
Sprogcenter Vejle
Klostergade 4
7100 Vejle

