Eksamen/heldagsprøver: Informasjon til kandidaten
Sjekk at PC og programmer fungerer





Senest 3 skoledager før eksamen/heldagsprøve skal du kontrollere at datamaskinen
fungerer. Sørg først for at du har tilgang til internett. Om du ikke har tilgang til internett,
kan du enten prøve å ordne det selv, eller kom til IKT-ansvarlig.
Sjekk at programmene du skal bruke fungerer som de skal. For eksempel Word, Excel og
Geogebra.
Hvis PC ikke fungerer slik den skal, må den leveres til IKT-ansvarlig for reparasjon så fort
som mulig. Skolen låner IKKE ut PCer eller strømforsyning på eksamens/prøvedagen.
HUSK: Du er selv ansvarlig for at datamaskin og strømforsyning fungerer til eksamen
eller heldagsprøven. Hvis utstyret ikke fungerer, må du levere på papir.

Utskrift
For de av dere som skal skrive ut og levere på papir (ikke IKT-basert) må selv sørge for at
elevbevis er aktivert mot STFK sitt utskriftssystem (Safecom). Elevbevis må være med på
eksamensdagen. Fungerer ikke dette eller dere har glemt elevbeviset må dere skrive for
hånd.

Tidligere arbeid / forberedelse
Under prøven har du tilgang til å åpne dokumenter fra stasjon D:\ og H:\ Du bør opprette
deg en mappe som du selv velger plassering på som du legger alle dokumenter etc. inn i slik
at du har kontroll på hvor ting ligger under eksamen. Legg for eksempel all dokumenter i en
mappe på «Mine Dokumenter» som du kaller «EKSAMEN». Det er mulig denne finnes fra før,
men gjør den ikke det kan du opprette den selv.
Det første du bør gjøre er å lagre innleveringen din med navn på en plass du selv velger.
Husk på å lagre underveis!!

Innlevering ved digital eksamen mot PGS (http://pgsa.udir.no)
Følg veiledningen som ligger på pulten for henting og levering av oppgave. Ved levering må
du påse følgende:
Sjekk at du får kvitteringskode etter elektronisk levering. Før du lukker denne siden SKAL
eksamensvakt komme og kvittere deg ut.
Pål Kvernvik
IKT-ansvarlig, Orkdal vgs.
16.04.2013
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