Praktiske oplysninger
Transport til Odense Banegård
Ved rejse med DSB opfordrer vi til at der foretages pladsreservation så hurtig som muligt. DSB Kapacitetsovervågning vil følge efterspørgslen på de enkelte afgange.
Transport fra Odense Banegård til Odense Congress Center
Vi har fået oplyst, at der i øjeblikket arbejdes med etablering af letbane i Odense. Dette indebærer
at rejsetiden fra Odense Banegård til Odense Congress Center (uanset om det er bus eller taxa)
kan forøges med optil 15 minutter.
Der vil i tidsrummet 8:30 til 9:45 være ekstra busser ca. hvert 20. min fra Odense Banegård til
Odense Congress Center. Busserne vil i år holde på plads H som ligger på den modsatte side af
skinnerne end der hvor I plejer at stige på. Derudover kan rute 81, 82 og 83 også benyttes. Disse
ruter holder på plads E på Østre Stationsvej (se kort her:
https://www.fynbus.dk/filarkiv/Find%20din%20rejse/Kort/Terminalkort/KP18_jan_oversigtholdepladser_poster.pdf).
Følgende togbilletter kan ikke benyttes til betaling: Orangebilletter og Klapsædebilletter.
Kontant betaling ved chaufføren (FynBus opfordrer til at medbringe aftalte penge)
 Rejsekort
 Kontant enkeltbillet – kr. 24,00
 Mobilbillet (skal bestilles ca. 10 min i forvejen) https://www.fynbus.dk/mobilbillet
 Webshopbillet: https://webshop.fynbus.dk/ (bestilles på forhånd og printes).
I tidsrummet 14:00 – 16:00 vil der afgå bus hver halve time til Odense Banegård.
Ankomst til Odense Congress Center
Ved ankomst vil der blive serveret kaffe/the og rundstykker.
Morgenmaden vil være placeret som følger:
* I Foyer ved Arena Fyn for fag, der har formøde i Arena Fyn samt på 1. og 2. sal ved Arenaen
* I Hal B for fag, der har formøde i Hal B
* I Vandrehal 1 samt hotelfoyer for øvrige fag
Undervisningsministeriets sekretariat
Undervisningsministeriets sekretariat er igen i år placeret i lokalet ”Jylland”, der er placeret i Hotelfoyer.
Her vil der være medarbejdere, der kan være behjælpelige i forbindelse med Netprøver.dk

Aflevering af opgavebesvarelser og karakterlister.
Det er kun materiale der returneres til institutionerne der skal afleveres i lokalet Jylland

Frokost
Der vil være frokostbuffet mellem kl. 12:00 – 14:00 i HAL C
Mødetidspunkter og lokalefordeling
Her finder du oversigt over lokaler på OCC samt lokalefordeling og mødetidspunkter.
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/information-til-censorer-paade-gymnasiale-uddannelser/censormoede

Har du brug for yderligere informationer, kan du kontakte:
Doris Stubager, fuldmægtig, doris.stubager@stukuvm.dk

