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EKSAMENSVAGT



KÆRE EKSAMENSVAGT
Tak fordi du er en del af Innowells team af eksamensvagter. 

Det er Innowells e-learning og vores team af geografisk spredte eksamensvagter der gør, at 
Innowell kan bidrage med lige mulighed for uddannelse uanset bopæl, og det er vi stolte af.

At være eksamensvagt hos Innowell er et ansvarsfuldt hverv, og som ny eksamensvagt kan 
man være usikker på en række forhold i forbindelse med en eksamination. Fx:
• Hvad er min rolle som eksamensvagt? 
• Hvilke regler bør jeg kende og huske?
• Må eksaminanden stille spørgsmål til eksamensvagten og hvornår?

Som eksamensvagt er man garant for, at eksaminanden egenhændigt, og med de tilladte 
hjælpemidler gennemfører eksamen, og det er derfor vigtig, at du sikrer dig at følge Innowells 
procedure for en god og korrekt udført eksamen.

For at vejlede vores eksamensvagter ved sundhedsfaglige eksaminationer hos Innowell, har vi 
udfærdiget denne lille vejledning med råd til udførelsen af hvervet. 
Vejledningen er ikke udtømmende for opgaven som eksamensvagt ved en bestemt eksamen, 
men omhandler nogle fælles holdepunkter man kan støtte sig til. 

Har du brug for flere oplysninger er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Brian Mosegaard
Bachelor of Education
Skoleleder Innowell
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FØR EKSAMEN
Før eksaminanden ankommer

VED MODTAGELSEN
Når eksaminanden ankommer

Eksaminanden aftaler tidspunkt for eksamen via telefonopkald til eksamensvagten. Telefonnummer udle-
veres i Innowells studievejledning. 

Inden eksaminanden ankommer skal lokale og pc være klargjort. Det vil sige, at lokalet er udluftet, og der 
er vand m.m. tilgængelig for eksaminanden. 

Pc skal være tændt og være på forsiden af www.innowell.net via browseren Google Chrome. Der skal være 
fast netværksadgang, samt egnede faciliteter til afholdelse af eksamen, herunder god belysning, stol og 
bord af passende beskaffenhed til pc, bøger og notater.

Det er essentielt for Innowell at eksaminanden møder til stressfrie og rolige omgivelser.

Tag godt i mod eksaminanden, og kontroler derefter eksaminandens identitet. 

Der afregnes med eksaminanden og der udfærdiges en kvittering for betaling. Der kan forekomme eksa-
minander, hvis kommuner/jobcentre har betalt for eksamen direkte til Innowell. I disse tilfælde fakturerer 
eksamensvagten Innowell for beløbet. Derefter informeres om, at det ikke er tilladt at benytte søgetjenester 
eller sociale medier under eksamen. Der må anvendes mobiltelefon, tablets eller bærbar PC til at tilgå e-
pensum eller elektroniske notater. Det er ikke tilladt at anvende nogen form for elektronisk kontakt til om-
verden under afvikling af eksamen. Hvis der medbringes mobiltelefon, tablets eller bærbar PC skal disse 
være lydløse for ikke at forstyrre under eksamen.

Eksaminanden må således benytte sit pensum, og notater under eksamen. 

Eksamensvagten udleverer eksamenskode til eksaminanden til brug for adgang til eksamen. 

Spørg gerne eksaminanden om der er nogle tvivlsspørgsmål om eksamen, inden eksamen starter.



UNDER EKSAMEN
Mens eksaminanden tager sin eksamen

Eksamen startes af eksaminanden, og selve eksamen stopper automatisk, når den afsatte tid er gået.

Eksamensvagten skal opholde sig enten i lokalet eller i umiddelbar se- og høreafstand, således at eksaminanden let kan tilkalde eksamensvag-
ten, samt at eksamensvagten let kan tilse eksaminanden.

Eksamensvagten skal jævnligt tilse, at eksaminanden ikke benytter søgetjenester eller sociale medier. Eksamensvagten skal forstyrre mindst 
muligt når eksaminanden tilses.
 
Har eksaminanden behov for toiletbesøg følges denne til toiletdøren og tilbage på plads.

Har eksaminanden spørgsmål under eksamen, må de kun besvares hvis de er forståelsesbetingede i forhold til de stillede spørgsmål, og der 
må under ingen omstændigheder ydes hjælp til besvarelser af de stillede spørgsmål. Er der spørgsmål, der er åbenlyst forkerte eller uforstå-
elige, også for eksamensvagten, noteres nummeret på spørgsmålet, og eksamensvagten kan orientere om at spørgsmålet vil blive indberettet 
til Innowell for vurdering, hvorefter eksaminanden vil høre nærmere. Der kan yderligere oplyses til eksaminanden, at det er muligt for Innowell 
at slette spørgsmålet, hvis censor og faglæren giver medhold i at spørgsmålet er uforståeligt eller forkert. Ved medhold vil eksaminanden blive 
orienteret, og en ny karakter vil blive udregnet.

Hvis eksamensvagten får mistanke om, at eksaminanden har fået uretmæssig hjælp til besvarelse eller benytter hjælpemidler, der ikke er tilladt, 
skal eksamensvagten stoppe eksamen og straks indberette dette til Innowell via mail info@innowell.net. Innowell vil herefter overtage sagen, 
og kontakte eksaminanden indenfor 5 hverdage om den videre procedure. Eksamensvagten vil ikke blive orienteret om det videre forløb.



EFTER EKSAMEN
Når eksaminanden er færdig med eksamen

EFTER AFSKED
Når eksaminanden er gået

Eksaminanden har et forsøg og yderligere et, hvis eksaminanden ikke består. Det er muligt for 
eksaminanden, ved ikke beståelse, at få et andet forsøg på Innowells adresse uden bereg-
ning. Hvis eksaminanden vælger eksternt eksamenssted vil det medføre nyt eksamensgebyr, 
for den eller de ikke beståede eksamener, til det valgte eksamenssted.

Det er alene faglæreren, der kan åbne op for et nyt forsøg, og tage kontakt til eksaminanden. 
Eksaminanden kan derfor ikke straks aftale en ny tid for fornyet eksamen.
 
Eksaminanden har mulighed for at klage over en prøve. Dette skal ske inden 14 dage efter 
prøven. Klagen sendes til info@innowell.net, hvorefter Innowell indhenter udtalelser fra eksa-
mensvagten. På baggrund heraf beslutter Innowell, om elevens klage afvises eller om eksa-
minanden skal tilbydes en ny eksamen. 

Tag pænt afsked med eksaminanden.

Eksaminanden vil modtage skriftlig bedømmelse på mail inden for 14 dage med undtagelse 
af skolens ferie og helligdage.

Indenfor 1 time efter at eksaminanden er gået, skal Innowell orienteres på info@innowell.net. 
I emnefeltet skrives “fysisk eksamen”. I mailen skal fremgå elevens fulde navn, mailadresse 
og eksamensfag. Hvis der ikke findes anmærkninger noteres “ingen anmærkninger”, ved an-
mærkninger noteres “anmærkninger til eksamen” samt følgebeskrivelse, som fx fejl i prøven i 
spørgsmål xx, mistanke om snyd m.m. jf. evt. ovenstående beskrivelse.



FØR EKSAMEN

• Aftal tid for eksamen
• Luft ud
• Ryd op
• Sørg for ro og stressfrie omgivelser
• Klargør vand, kaffe, the og gerne lidt sødt
• Tænd PC og tjek for fastnet-forbindelse
• Gå til www.innowell.net med browseren Google Chrome

UNDER EKSAMEN

• Ophold dig i se- og høreafstand
• Tilse jævnligt eksaminanden stille og roligt
• Noter hvis der er fejl i eksamen
• Afbryd eksamen hvis der er mistanke om snyd

VED MODTAGELSEN

• Byd velkommen
• Tjek legitimation
• Afregn eksamensgebyr og kvittér
• Oplys om tilladte hjælpemidler
• Afklar eventuelle spørgsmål 
• Udlever eksamenskode

EFTER EKSAMEN

• Tag pænt afsked
• Skriv straks mail til info@innowell.net efter foreskrifterne

OPSUMMERING
Tjekliste til før, under og efter eksamen



Innowell
E-mail: info@innowell.net
Telefon: +45 98 90 10 80
Mandag-torsdag 9-16

Det er vigtigt for Innowell, at der vises empati, respekt og hensyn til den 
enkelte eksaminand, således at eksaminanden får en god oplevelse 
med at tage eksamen hos Innowell. Det er for mange en ubehagelig og 
stresset oplevelse at gå til eksamen, så alene at blive mødt med et smil, 
forståelse og imødekommenhed vil bidrage til en god oplevelse for den 
enkelte eksaminand.

På forhånd tak for et rigtig godt samarbejde.
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