
Til skolens ledelse 
        4. december 2015

Eksamenshæfter til eksamen i maj/juni,
august og december 2016
Samme lave priser som foregående år!

Lærerens eksamenshåndbog er blevet billigere grundet voksende oplag!
Stor mængderabat som sædvanlig!

Med henblik på eksamen 2016 udsender vi den 7. marts 2016 vore fire sædvanlige udgivelser:

(A) "Mundtlige prøver til studentereksamen for
 1g maj-juni 2016"

Hæftet rummer
- tidsramme for prøver i maj/juni 2016
- de relevante læreplaners prøveafsnit fra STX-bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013 med æn-

dringer
- bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse
- bekendtgørelse nr. 930 af 3. juli 2013 om prøver og eksamen i de almene og studieforbereden-

de ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)

Kort sagt: alt dét enhver 1g'er og dennes lærere bør vide ang. de formelle eksamensvilkår.
Ca. 20 sider i B-5 format (17,5 x 25 cm).

Pris: kr.  12,- pr. stk.  P  Ved min. 25 eks. kr. 10,- pr. stk.  P  Ved min. 50 eks. kr. 9,- pr. stk.
P  Ved min. 100 eks. kr. 8,- pr. stk. 

�

(B) "Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen
for 2g og 3g maj-juni, august og december 2016"

Hæftet rummer
- tidsramme/kalender for prøver i maj/juni, august og december 2016
- de nyeste læreplaners prøveafsnit fra STX bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013 med 



ændringer
- de nyeste læreplaners prøveafsnit fra Valgfagsbekendtgørelse nr. 693 af 23. juni 2010 med

ændringer i BEK nr. 784 af 26. juni 2014 (i udvalg)
- bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse
- bekendtgørelse nr. 930 af 3. juli 2013 om prøver og eksamen i de almene og studieforbereden-

de ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)
- procedure ved behandling af klager over skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser

Kort sagt: alt dét enhver vordende student og dennes lærer bør vide ang. de formelle eksamensvilkår.
Hæfte med ca. 70 sider i B-5 format (17,5 x 25 cm).

Pris: kr.  22,- pr. stk.  P  Ved min. 25 eks. kr. 18,- pr. stk.  P  Ved min. 50 eks. kr. 16,- pr. stk.
 P  Ved min. 100 eks. kr. 14,- pr. stk.

�

(C) "Skriftlige og mundtlige prøver til HF- og HF(e)-eksamen
maj-juni, august og december 2016"

Hæftet rummer  
- tidsramme/kalender for prøver i maj/juni, august og december 2016
- de nyeste læreplaners prøveafsnit fra HF-bekendtgørelse nr. 779 af 26. juni 2013 med æn-

dringer
- de nyeste læreplaners prøveafsnit fra HF(e)-bekendtgørelse nr. 780 af 26. juni 2013 med

ændringer
- de nyeste læreplaners prøveafsnit fra STX-bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013 med æn-

dringer (i udvalg)
- de nyeste læreplaners prøveafsnit fra Valgfagsbekendtgørelse nr. 693 af 23. juni 2010 med

ændringer i BEK nr. 784 af 26. juni 2014 (i udvalg)
- bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse
- bekendtgørelse nr. 930 af 3. juli 2013 om prøver og eksamen i de almene og studieforbereden-

de ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)
- procedure ved behandling af klager over skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser

Kort sagt: alt dét enhver vordende HF'er og dennes lærer bør vide ang. de formelle eksamensvilkår.
Hæfte med ca. 60 sider i B-5 format (17,5 x 25 cm).

Pris: kr.  22,- pr. stk.  P  Ved min.  25 eks. kr. 18,- pr. stk. P  Ved min. 50 eks. kr. 16,- pr. stk.
P  Ved min. 100 eks. kr. 14,- pr. stk.

�

(D) "Lærerens eksamenshåndbog til studenter- og HF-eksamen
maj-juni, august og december 2016"

Bogen rummer
- tidsramme/kalender for studentereksamen og højere forberedelseseksamen i maj/juni, august

og december 2016
- undervisningsvejledninger vedr. mundtlig studentereksamen (STX) i uddrag  (nyeste udgaver)
- undervisningsvejledninger vedr. mundtlig HF- og HF-e eksamen, i uddrag (nyeste udgaver)
- undervisningsvejledninger (i udvalg) vedr. mundtlig eksamen i valgfag i uddrag (nyeste

udgaver)
- bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse
- bekendtgørelse nr. 930 af 3. juli 2013 om prøver og eksamen i de almene og studieforbereden-

de ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)
- "Råd og vink" vedr. eksamensbekendtgørelsen
- procedure ved behandling af klager over skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser

Kort sagt: "Lærerens eksamenshåndbog 2016" rummer  dét enhver lærer/eksaminator/censor bør 
vide ang. de formelle eksamensvilkår. 

Indbundet bog med ca. 160 sider i A-4 format. - Bemærk at denne udgivelse ikke erstatter



hæfterne A, B og C, men supplerer disse med sit indhold, der er mindre relevant for elever og stu-
derende, men yderst relevant for læreren.

 
Pris: kr.  85,- pr. stk.  P  Ved min. 10 eks. kr. 65,- pr. stk  P  Ved min. 25 eks. kr. 45,- pr. stk. P

Ved min. 50 eks. kun kr. 38,- pr. stk.

(Alle priser i denne liste er excl. moms og forsendelse)

o

Redaktionen af ovennævnte hæfter slutter tidligst 15. februar 2016. Alle væsentlige tilføjelser/ændringer
fra Undervisningsministeriet indtil dette tidspunkt, der måtte være relevante for elever/kursister og
lærere, vil således optræde i hæfterne.

Vi beder om at måtte modtage bestilling snarest muligt, helst inden juleferien
- og meget, meget gerne inden 1. februar 2016. 

På forhånd tak!

Bestilling kan foretages via e-mail, fax, brev eller pr. telefon.

Med venlig hilsen
forlaget lee

----------  C  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi bestiller til levering snarest efter den 7. marts 2016:

......................  stk. af (A) Mundtlige prøver for 1g til
                      studentereksamen maj-juni 2016

......................  stk. af (B) Skriftlige og mundtlige prøver for 2g
        og 3g til studentereksamen maj-juni 2016

......................  stk. af (C) Skriftlige og mundtlige prøver
         til HF- og HF(e)-eksamen maj-juni 2016

......................  stk. af (D) Lærerens eksamenshåndbog til
        studenter- og HF-eksamen maj-juni 2016

Stempel:

EAN nr.:
Personreference:


