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Udarbejdelse af eksamensproduktion 
Arbejdet med eksamensproduktionen i mediefag er under normale forhold en gruppeprøve. På grund af 
corona-situationen er det dog muligt at lave individuelle eksamensproduktioner i mediefag i 
sommerterminen 2021, såfremt eleverne eller skolen har det fornødne udstyr.  
Sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal efterleves i forbindelse med udarbejdelse af produktionen.  
Det skal understreges, at individuelle eksamensproduktioner er en mulighed, men ikke et krav.  
Det er desuden vigtigt at understrege, at prøvens bedømmelseskriterier ikke ændres. 
 
Lokale muligheder for at aflyse prøver i fag med praktisk dimension  
Udgangspunktet er, at prøver med praktisk dimension som fx teknikfag og teknologi på htx samt 
naturvidenskabelige og kunstneriske fag afholdes. Institutionerne har dog mulighed for lokal aflysning 
af prøver i fag med praktisk dimension, hvis institutionens leder vurderer, at eleverne ikke har kunnet 
modtage tilstrækkelig undervisning/forberedelse med fysisk tilstedeværelse pga. COVID-19-relateret 
nedlukning.  
Det kan for eksempel være i forbindelse med hold, hvor undervisningen har været ekstra begrænset 
af nedlukninger som følge af regionale nedlukninger eller hjemsendelse som følge af lokal karant æne, 
og hvor det, når eleverne er fysisk tilbage på skolen, viser sig ikke at være muligt at indhente de 
manglende dele af undervisningen. 
Lokale aflysninger af prøver med praktisk dimension vil først være aktuelt, når institutionens leder har 
et overblik over, hvor meget af de praktiske dele af undervisningen eleverne på de enkelte hold  kan 
nå at indhente efter nedlukningens ophør, samt hvilke muligheder der er for at tilpasse den mundtlige 
prøve – jf. UVMs FAQ opdateret 25.02 - Link: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-
uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-
unge/gymnasiale-uddannelser 
 
Aflevering af eksamensproduktion 
I år skal aflevering af eksamensproduktionen finde sted inden den afsluttende standpunktskarakter - og 
ikke nødvendigvis, som vanligt, inden offentliggørelsen af prøveudtrækket.  
 
Tilrettelæggelsen af eksamen 
Der kan godt være elever, der går op i grupper og elever der går op individuelt på samme hold. Bemærk, at 
den enkelte elev skal til prøve i eksamens to dele på samme dag. 
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