Access Arrangements
GROUP 1: Non-delegated Access Arrangements
Deadline: 21. januar (June-series) eller 1. juli (November-series)
Søges v. Cambridge International via SKALs IE - Preparation Form 1:
• Mere end 25% ekstra tid
• Stemmestyret software
• En reader:
o computersoftware, der læser opgaverne op eller
o en voksen, der læser opgaverne op helt eller delvist
• Reading pen: computerhardware
• En scribe: en person, der skriver dikterede ord ned
• En praktisk assistent: en voksen, der udfører praktiske ting (hjælpe ved fysikforsøg,
bladrer i opgaven mm.)
• Alternativt eksamenssted (hospital, hjemmet)
• Word processor med stavekontrol
• Udsættelse af deadline for aflevering af coursework
• Promper´s cards: kort med påtrykte instrukser til kandidaten, hvis denne gør brug af
en prompter.
• Fritagelse fra mundtlig- eller lytteeksamen

GROUP 2 Centre-delegated Access Arrangements
Deadline: 31. marts (June-series) eller 31. august (November-series)
Søges v. SKALs IE - Preparation Form 4:
• Op til 25% ekstra tid
• Word processor (computer/elektronisk skrivemaskine). Ingen elektroniske
hjælpemidler eller netværksforbindelse.
• Superviserede pauser
• Separat eksamenstilsyn
• En transskription af elevbesvarelse efter eksamen (ved dårlig håndskrift)
• En prompter: en voksen, der holder eleven fokuseret på opgaven/tiden vha. nonverbal kommunikation
• Reading aloud: eleven kan sidde for sig selv, så opgaven kan læses op
• Hjælpemidler til synshandicappede f.eks. forstørrelsesglas
• Hjælpemidler til hørehandicappede, herunder en oplæser
• Simpel ordbog (en ordbog, der kun oversætter ordet, dvs. ingen forklaringer eller
definitioner). Må ikke bruges i sprogfag

GROUP 3 Modified Papers
Deadline: 21. januar (June-series) eller 1. juli (November-series)
Søges v. Cambridge International via SKALs IE - Preparation Form 3:
• Blindeskrift
• Papirstørrelse (A3)
• Fed skrift
• Komplekse sætninger bliver brudt ned til mere simple sætninger. Besvarelserne er de
samme (ikke tilgængeligt for sprog- og litteratureksaminer).
• Taktile diagrammer
• Transkription af lytteprøve (til brug af oplæser if. mundaflæsning eller til tegn-tiltalesprog)
• Farvet opgavepapir

