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Provdagar

Var på plats

• Må 13.9 Mo LK 8.15

• On 15.9 Filosofi, biologi 8.15

• Fr 17.9 Engelska A 8.00

• Må 20.9 Finska A/B i hallen 8.00

• Ti 21.9 Matematik A/B 8.30

• To 23.9 Ge, Re, Sl, Ke, Hä 8.00

• Fr 24.9 Mo SK 8.30

• Må 27.9 Engelska C, Tyska C 8.30



Utrustning

• Dator som kan kopplas till nätkabel

• Strömkabel

• (USB-hubb)

• Hörlurar med sladd – INTE Bluetooth

• Mus med sladd

• Pennor (blyerts och bläck)

• Suddgummi, linjal



Mat och kläder

• Ta med egen bricka

• Tejpa över / dra bort alla etiketter med text

• Flytta över maten i burkar som inte prasslar

• Varmt och kallt att dricka

• Smörgåsar/sallad/yoghurt/fil/frukt

• Varma, mjuka kläder, sockor + ev. kudde/filt

• EGNA MEDICINER

OBS! 
INGEN TEXT



Skolan har

• Plåster, värkmedicin som Burana/Panadol

• Mensskydd finns i toaletterna

• Konceptpapper

• Näsdukar

• KLOCKA – inga Smartklockor tillåtna i salen



Kom i tid

• Kolla in sittordningen på dörren

• Lämna ifrån dig på bordet innanför dörren i salen

– telefon (som stängs av)

– smartklocka

– bilnycklar och plånbok

• Gå längs sladdfria gångar då du bär in dator, mat och 
matbricka (använd korg/väska)

• Plocka ut sakerna på din plats och koppla datorn



När alla är på plats

• En rad i taget för ut sina väskor (då läraren ger lov)

• Man kan besöka WC

Då alla är tillbaka:

• Matbrickan granskas

• USB-minnen delas ut

• Konceptpapper delas ut



Bootning

• Boota upp datorn då du fått tillstånd att göra det

• Byt språk

• Testa ljudet

• Skriv in dina personuppgifter korrekt (ALLA NAMN + 
PERSONSIGNUM)

• Välj rätt prov MEN KLICKA INTE PÅ GODKÄNN!

• Invänta en lärare som kontrollerar dina uppgifter 
och ger dig en kod att skriva in



Provet

• Invänta de sista instruktionerna

• Provet startas då hallens klocka visar 9.00

• Räck genast upp handen om du får problem

– Problem måste lösas tillsammans med lärare. (Allt 
syns i systemet, börjar man lösa på egen hand kan 
det tolkas som försök till fusk.)

– Tidskompensation kan ges

• Aktivera skärmsläckaren då du tar paus (räck upp 
handen och kolla att läraren ger lov att stiga upp)



Efter provet

• Kom ihåg att avsluta provet korrekt

• Lämna in sticka, klottpapper och skrivkort

– Endast en i taget kan lämna in

– Vänta på varandra och på att övervakaren har 
processat föregående examinand

• Plocka ihop din matbricka och din dator

• Gå tyst ut med din bricka

• Hämta datorn tyst

• Gå endast i sladdfria gångar



Om du blir sjuk

• Ta kontakt med HVC som tar beslut om deltagande

• Ta kontakt med rektor, tfn 044 294 2394

Om du kan delta trots sjukdom:

• Besök läkare för läkarintyg samma dag. Viktigt att 
datumen visar under vilka dagar prestationsförmågan 
är nedsatt. Intyget ges till rektor och sänds in efter 
att proven är skrivna.



Sköt om dej

Före och under skrivningarna:

• Hålls frisk i frivillig karantän

• Sök glädjen i det lilla 

• Peppa varandra 

• Ät bra

• Vistas utomhus

• Andas

• SOV GOTT!



Lycka till!!


