
#FPnyt nr. 3 om formidling af karakterer 
ved digitale selvrettende prøver, prøvevejled-
ninger og øveprøver 

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og administrative 
medarbejdere

Formidling af karakterer ved digitale 
selvrettende prøver
Fra den 8. januar 2020 kan karaktererne for de digitale selvretten-

de prøver tilgås på testogprøver.dk af medarbejdere med rettighe-

den Inst. ledelse. For prøverne FP9 Dansk, læsning og retskrivning, 

FP9 Matematik uden hjælpemidler, FP9 Geografi, FP9 Biologi og 

FP9 Fysik/Kemi skal eleverne hurtigst muligt have besked om de-

res karakter. For de digitale selvrettende dele af sprogfagsprøver-

ne og FP10 Dansk, del 1, skal karaktererne hurtigst muligt efter 

den 8. januar sendes til censor. Elevernes UNI•Login og karakte-

rer kan trækkes ud i et regneark, der kan sendes til censor. Se side 

30-32 i ”Brugervejledning til folkeskolens digitale prøver” på stil.

dk/support under test og prøver og folkeskolens digitale prøver.

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige og faglærere

Prøvevejledninger
Styrelsen har offentliggjort opdaterede prøvevejledninger i fage-

ne på uvm.dk/fp. Til sygeprøve december-januar 2019/2020 er 

det prøvevejledningerne fra 2018, som er gældende. 

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og administrati-
ve medarbejdere

Øveprøver i januar 2020 
Det vil i uge 3 og 4 i januar 2020 være muligt for skolerne at 

afvikle alle prøverne fra prøveterminen maj 2019 i testogprøver.

dk. Ved øveprøverne i uge 3 og 4 vil det være de nye eksempel-
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prøver i fysik/kemi, biologi og geografi, der bliver vist. Alle de nye 

eksempelprøver ligger allerede frit tilgængelige på eksempelprø-

vesiden på testogprøver.dk, så hvis skolen forventer at anvende 

disse prøver ved øveprøverne, kan det være en overvejelse at 

vente med at vise eleverne eksempelprøverne.

Se opdateret information om øveprøver, booking mv. på 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/forbe-

redelse/oeveproever

Alle

God jul og godt nytår!
Kontor for Prøver, Eksamen og Test ønsker alle en glædelig jul og 

et godt nytår!

På gensyn i 2020.

#FPnyt nr. 2 om ny prøvebekendtgørelse og prøvevejledninger, 

sygeprøver, tilmelding til sommertermin og bookinger.

På vej i #FPnyt nr 4 om bekræftelse af tilmeldinger til prø-

ver, opgavesæt fra 2017 fjernes fra materialeplatformen.

Se udsendte orienteringer

https://www.stil.dk/support/test-og-proever/folkeskolens-proever
https://www.stil.dk/support/test-og-proever/folkeskolens-proever
https://www.stil.dk/support/test-og-proever/folkeskolens-proever
 https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/forberedelse/proevevejledninger
https://testogprøver.dk/
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/forberedelse/oeveproever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/forberedelse/oeveproever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/regler-og-orienteringer


Kalender for december 2019

20. december De endelige rettevejledninger med omsætningstabeller lægges på Materialeplatformen

Kalender for januar 2020

6. - 10. januar 
2020 

 Beskikkede censorer til de praktisk/mundtlige semesterprøver udsendes

9. januar 2020 Den beskikkede censor sender bedømmelsen af elevbesvarelser og elevbesvarelserne sendes i henhold til 
beskrivelsen i brev om meddelelse om skriftlig beskikket censur

10. januar 
2020 

Den skriftlige censur skal være afsluttet

10. januar 
2020 

Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet
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