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Brug af egne noter/iPad til mundtlige prøver 
 
Skolen sørger for, at der i forberedelseslokalet er en opladt iPad, som 

eleven/gruppen kan anvende til at læse de afleverede noter. 

 

Pages anvendes til elevens/gruppens noter til forberedelsen. 

 

IPad’en må ikke anvendes/medbringes til eksaminationen. Notater 

lavet i forberedelsen, som ønskes anvendt, skal skrives på papir. 

 

IPad’en må ikke have eller kunne få adgang til internet under hele 

prøven. 

 

Skolelederen skal derfor sikre, at det at der ikke er tilgængelig 

internetadgang i prøvelokalet. Evt. må routere/modem/Wi-Fi i 

prøvelokalet slukkes. 

 

Det er ikke tilstrækkeligt at iPad’en sættes på ’Flytilstand’ og/eller at 

slå Wi-Fi fra på iPad’en manuelt. 

 

Skolelederen skal desuden, i god tid inden prøven sikre sig, at alle 

elever, lærere og tilsynsførende er fortrolige med, at anvende Pages 

til noter, dvs. airdroppe, indsætte og anvende kode mv. 

 

  



ILA 2022 
iPad ved mundtlige prøver, side 2 af 2 

 

Instruks til lærer, censor og tilsynsførende under mundtlige prøver 

- Eleven må ikke medbringe/anvende egen iPad til forberedelsen eller eksaminationen. 

- Skolen sørger for én klargjort iPad i forberedelseslokalet.1  

- IPad’en må ikke kunne tilgå internettet under hele prøven. 

- Alle elever anvender Pages til at læse egne noter. 

- IPad’en anvendes til at læse elevens/gruppens noter som e-læser. Tastatur er derfor ikke 

nødvendigt. 

- Kun notater lavet i forberedelsestiden skrevet på papir, må medbringes til eksaminationen 

 

Afvikling af den mundtlige prøve  

1) Eleven/gruppen afleverer/airdropper senest 7 dage før prøven sine noter samlet i ét Pages 
dokument til læreren i faget. 
 

2) Læreren og censor i faget tjekker noterne og sikrer, at de overholder gældende regler for noter. 
 

3) Inden prøven indsætter læreren i faget dokumentet i den iPad som er i forberedelseslokalet. 
 

4) Læreren laver en kode på Pages dokumentet, som eleven/gruppen først får udleveret lige inden 
forberedelsen. 
 

5) Eleven/gruppen kan med den udleverede kode åbne og læse noter under forberedelsen. 
 

6) Efter endt forberedelse lukkes elevens/gruppens dokument på iPad’en, som ikke må 
medbringes til eksaminationen. 
 

7) Til eksaminationen må kun notater skrevet på papir, under forberedelsen, anvendes. 
 

Opstår der problemer med iPad’en af nogen art under forberedelsen, udføres forberedelsen 

uden brug af iPadnoter. Prøvetiden udvides ikke udover fastsatte rammer. 

                                                           
1 Er der mere end én elev/gruppe, som anvender samme forberedelseslokale (med tilsynsførende i lokalet) skal der 
være endnu én iPad til rådighed. Elever i samme gruppe har én iPad til rådighed. 


