Georg Mohr-Konkurrencen 12. januar 2021
Kære Georg Mohr-kontaktlærer
Georg Mohr-Konkurrencen afholdes i år virtuelt da skolerne er lukkede. Da konkurrencen er
en del af udtagelse til internationale konkurrencer som bl.a. Den Internationale
Matematikolympiade, er det vigtigt at konkurrencen gennemføres med størst mulig
sikkerhed. Derfor vil vi bede dig læse dette brev grundigt og sørge for at alle procedurer
bliver overholdt. Vi ved godt at dette er bøvlet og tager tid, men det er nødvendigt for
konkurrencens legitimitet.
I god tid inden konkurrencen:
a) Alle deltagere skal have tilsendt deltagerbrevet, og de skal bekræfte at de har læst det
grundigt, og at de lover ikke at dele Georg Mohr-opgaverne med andre før klokken
17.00 d. 12. januar 2021. Det er KUN deltagere der har bekræftet dette, der kan deltage
i konkurrencen.
b) Deltagerne skal kameraovervåges under konkurrencen. Det kan fx ske ved at vagten
kan se alle deltagerne i Teams/Meet/Zoom/… Inden konkurrencen skal deltagerne
have besked på hvordan dette foregår.
c) Deltagerne skal selv scanne deres besvarelse og lave den til pdf. Det kan fx gøres med
en smartphone-app. Dette er beskrevet i deltagerbrevet, men det er en god idé at sikre
sig at deltagerne har styr på dette inden konkurrencen.
Sådan foregår konkurrencen:
d) Opgaverne sendes til deltagerne 9.00 tirsdag d. 12. januar 2021.
e) En vagt skal overvåge deltagerne under hele konkurrencen fx i Teams/Meet/Zoom/...
Det er kun tilladt at forlade kameraet ved toiletbesøg, dvs. deltagerne skal have alt
hvad de skal bruge undervejs som fx mad og drikke.
f) Vagten skal holde øje med at deltagerne ikke bruger andet end skrive- og
tegneredskaber undervejs.
g) Senest 13.00 skal deltagerne sende deres besvarelse og en underskrevet version af
deltagerblanketten (evt. håndskrevet hvis man ikke har mulighed for at printe) som
en pdf-fil til dig som kontaktlærer eller en vagt.
h) Herefter skal hver deltager have bekræftelse på at deres fil er godkendt, dvs. at den er
læsbar og indeholder en underskrevet deltagerblanket.
i) Pdf-filen skal navngives med gymnasiets navn og deltagerens navn, som fx ''Georgs
Gymnasium - Alma Bertha Hansen.pdf''.
Umiddelbart efter konkurrencen skal følgende sendes til førstecensor på mail:
j) Zip-fil med alle besvarelser. Af hensyn til censorerne er det vigtigt at der én pdf-fil for
hver deltager, og at den er navngivet korrekt.
k) Overblik over hvilke elever der har deltaget.
l) Kontaktlærerblanket (se næste side) der bekræfter at alle procedurer er overholdt, og
hvor det noteres hvis der har været uregelmæssigheder.

Georg Mohr-Konkurrencen 12. januar 2021

Kontaktlærerblanket
Gymnasium: _________________________________
Navn på kontaktlærer eller vagt: _________________________________________

Jeg bekræfter at alle procedurer er overholdt, dvs.
a) at opgaverne kun er sendt til de deltagere der på forhånd har bekræftet at de har læst
deltagerbrevet grundigt, og at de har lovet ikke at dele Georg Mohr-opgaverne med
andre før klokken 17.00 d. 12. januar 2021.
b) at alle deltagere har afleveret senest 13.00 (eller hvis der opstod problemer, at de er
noteret nedenfor).
c) at alle deltagere har været overvåget under hele konkurrencen, og at alle har set ud til
at overholde retningslinjerne (eller hvis der har været uregelmæssigheder, at de er
noteret nedenfor).
Eventuelle uregelmæssigheder:

Underskrift: ___________________________________________________________________

