
Prøve på særlige vilkår
På Randers Social- og Sundhedsskole kan du, hvis du har 
behov for det, gå til prøve på særlige vilkår. Dette fremgår 
af § 18 i De Generelle Prøvebestemmelser.

§ 18. Institutionen tilbyder særlige prøvevilkår til eksami-
nander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til 
eksaminander med tilsvarende vanskeligheder samt til 
eksaminander med et andet modersmål end dansk, når 
institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at lige-
stille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. 
Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en 
ændring af prøvens niveau. 

De særlige prøvevilkår kan bestå af: 
• Oplæsning af prøvetekst 
• Forlænget eksaminationstid 
• Forlænget forberedelsestid 
• Brug af hjælpemidler

Skolens læsevejledere, Lotte Halkjær Povlsen eller Birthe 
Lassen Hansen afgør, om du er berettiget til særlige vilkår 
til prøven. Du aftaler sammen med læsevejlederen og din 
kontaktlærer/eksaminator, hvad du har brug for. 

Læsevejlederen laver skriftlig dokumentation om 
særlige vilkår. Dokumentationen gives til eksami-
nator, som sørger for, at censor er bekendt med de 
særlige prøvevilkår. 

Hvis du har brug for at tale med én om disse mulig-
heder, kan du kontakte: 

• Læsevejleder Birthe Lassen Hansen  
tlf. 30 76 55 56   

• Læsevejleder Lotte Halkjær Povlsen  
tlf. 29 34 43 12 

Ved sygdom 
Hvis du på grund af sygdom er forhindret i at delt-
age i eller gennemføre prøven, skal du aflevere en 
læge erklæring til skolen. 

Skolen tilrettelægger i samråd med dig en ny prøve, 

der foregår efter regler som ved den ordinære  
prøve. 
Prøven afholdes hurtigst muligt efter overstået 
sygdom.

Omprøve 
Hvis du ikke har bestået en prøve, kan du indstille 
dig til samme prøve igen. Du kan deltage i samme 
prøve 2 gange. Skolen kan tillade deltagelse i 1 
prøvegang mere, hvis det er begrundet i usædvan-
lige forhold – afgørelse træffes af skolens ledelse. 

En prøvegang er brugt, hvis du udebliver eller går 
fra prøven.

Du vil blive indkaldt til samtale, hvor du vil få vejled ning 
om det videre uddannelsesforløb. 

Skolen fastsætter tidspunktet for omprøve i samar-
bejde med dig. 

Hvis du skal til omprøve i 24-timers prøver, skal 
du trække ny case/nyt eksaminationsgrundlag. Du 
kan modtage vejledning før trækning  – men ikke 
efter. Det vil ikke være muligt for dig, at trække 
det kendte eksaminationsmateriale ved den nye 
trækning.

Ved omprøve eksamineres du efter samme frem-
gangsmåde som ved den ordinære prøve. 
Hvis du har brug for at tale med en vejleder, kan du 
kontakte: 

• Uddannelsesvejleder Lene Wolff 
tlf. 8641 6900, lw@sosuranders.dk 

• Uddannelsesvejleder Inge Vinther Pedersen 
tlf. 93 56 32 47, ivp@sosuranders.dk 

• Uddannelsesvejleder Tanja Bredgaard 
tlf. 61 96 05 95, thb@sosuranders.dk

Klageregler
En evt. klage over forhold ved prøven indsendes til 
skolen senest 2 uger efter bedømmelsen.

Du kan læse mere om klager i forbindelse med 
prøver på skolens hjemmeside i de generelle prøve-
bestemmelser. 

Regler for prøve på særlige vilkår 
samt i forbindelse med  
sygdom eller omprøve


