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Netadgang ved prøverne
På baggrund af forskellige henvendelser vedrørende rækkevidden af den
nye § 15, stk. 2, i den almene eksamensbekendtgørelse, jf. bekendtgørelse
nr. 862 af 16. august 2012, kan Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen oplyse følgende:
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har tidligere efter ansøgning fra en række
skoler givet godkendelse til, at eksaminander ved visse prøver kunne få
adgang til deres håndbogsmateriale mv., der ligger på nettet, idet eleverne
stadig oftere ikke har dette materiale i papirbogformat.
Med dispensationen blev det samtidig tilkendegivet, at godkendelsen ikke
indebærer en udvidelse af den relevante læreplans bestemmelser om adgang til hjælpemidler under prøven. Det blev endvidere bemærket, at det
fortsat er skolens ansvar at sikre, at prøven gennemføres under forhold,
der er egnede til at udelukke, at eksaminanderne kommunikerer utilsigtet
eller anvender ikke-tilladte hjælpemidler under prøven.
Med udgangspunkt i de ønskede dispensationer, blev reglen i § 15, stk. 2,
indført i den almene eksamensbekendtgørelse, således at skolerne ikke
længere skal søge styrelsen om godkendelse til, at eksaminanderne kan få
adgang til deres lærebøger mv., der ligger på nettet.
Det er stadig en forudsætning, at de hjælpemidler, som eksaminanderne
på denne måde kan få adgang til, er hjælpemidler, der må anvendes ved
prøven. Eksaminanderne får således ikke flere hjælpemidler til rådighed
end tidligere.
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Bestemmelsen i § 15, stk. 2, giver hverken adgang til brug af hjælpemidler ud over det, som den konkrete læreplan foreskriver, eller adgang til
brug af internettet ud over dette, og skolen skal fortsat sikre, at eksaminanderne ikke kommunikerer utilsigtet, jf. eksamensbekendtgørelsens §
14.
Hvis det ikke er muligt at føre fornødent tilsyn med, at eksaminanderne
kun bruger nettet i det omfang, det er tilladt, må de godkendte læremidler mv. stilles til rådighed på anden vis.
Nogle læreplaner indeholder et generelt forbud mod anvendelse af internettet. Eksamensbekendtgørelsens § 15, stk. 2, er en konkret fravigelse af
en sådan bestemmelse, men kun for så vidt angår egne læremidler, egne
notater og egne arbejder, og kun i det omfang disse hjælpemidler er tilladt ved den konkrete prøve.
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