
Har du brug for mere viden?
Søg efter hørekonsulenter på www.spsu.dk og/eller tag kontakt til Castberggård Job- og Udviklings-
center - et landsdækkende tilbud for mennesker med høretab, som er i job eller under uddannelse. 

Kontakt: Merete Birk Nielsen
Mail: mb@cbg.dk
Mobil/SMS/FaceTime: +45 5136 9958 (Aftal telefontid over mail eller SMS) 
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EKSAMINERING AF UNGE MED HØRETAB

1. I god tid før eksamen

Skab overblik...
...Over den studerendes eksaminer i forhold til indhold og opbygning.
...Over de udfordringer den studerende med høretab vil have i forhold til eksamen. 

Overblik over dispensationsmuligheder/bevillinger
• Transkribering/undertekster (Læs mere om videoer og lydfiler på flyer om dette).
• Overvej om video/lydfiler kan erstattes af oplæsning af person i rummet.
• Mulighed for dispensation fra eksamen i sprogfag.
• Forlænget tid til mundlig og skriftlig eksamen kan bevilges af uddannelsesstedets leder.
• Dispensation for stave- og formuleringsevne
• Ændring fra gruppeeksamen til individuel eksamen.
• Ændring fra eksamen fra online til fysisk eksamen.
• Hvis eleven har brug for tolk, skal der bestilles i god tid.
• Nogle høreapparater/Cochlear Implants fjernbetjenes fra mobiltelefonen, som derfor kan 

være nødvendig at medbringe - evt. sat på flytilstand. 

De fysiske rammer
• Opmærksomhed på evt. behov for særligt lokale eller en særlig placering i rummet.
• Brug af de samme hjælpemidler som den studerende bruger i den daglige undervisning. 
• OBS på lokale med god akustik, støjsvag ventilatin og god belysning - tjek også, at der ikke 

er forstyrrende støj fra håndværkere på eksamensdagen. 

2. På eksamensdagen

Lokalet
• Fjern evt. baggrundsstøj i form af et åbent vindue, sørg for gode lysforhold og tilstræb, at I 

har lys på jer, så det er nemmere at mundaflæse.
• Hvis der er bestilt skrivetolke, har de brug for kontorstole uden armlæn + forlængerledning.  

Tolke
• Giv tolkene adgang til eksamensmaterialet (seperat rum væk fra den studerende) og aftal, 

hvor i rummet de bedst placeres, når eksamen starter. 

Censor og eksamensvagter
• Orientér censor og eksamensvagter om, at eleven har et høretab og f.eks. har brug for at 

mundaflæse, medbringe mikrofon og/eller tolk samt evt. har bevilget forlænget tid.  


