
#FPnyt nr. 5 om revideret vejledning til prøve 
på særlige vilkår, tjek af tilmelding, censorer til 
FP10 Dansk og opgavesæt fra december 2018   

FP9 og FP10. Skolelederen, den prøveansvarlige og skolens lærere 

Se ny vejledning om prøve på særlige 
vilkår og fritagelse
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udgivet en revideret 

vejledning om prøve på særlige vilkår og fritagelse fra folkeskolens 

prøver. I vejledningen forklares regler og rammer herfor, og det 

beskrives, hvilke muligheder skolelederen og undervisere har for 

at tilrettelægge folkeskolens 9.- og 10.-klasseprøver på særlige 

vilkår. Bemærk blandt andet præciseringen af, at alle elever skal 

aflægge folkeskolens prøver, og at kun elever, der er testet ’ord-

blind’ (f.eks. kategorien rød i Ordblindetesten), har en funktions-

nedsættelse i form af ordblindhed. Du finder vejledningen på uvm.

dk/fp under skolens tilrettelæggelse og prøver på særlige vilkår. 

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige og administrative medarbejdere

Tjek tilmeldingstal på 
ordrebekræftelse
Det er vigtigt, at skolen er opmærksom på at tjekke antallet af 

tilmeldte elever på den ordrebekræftelse, som skolen modtager 

i januar. Styrelsen bruger de tal, som skolerne indberetter, til at 

planlægge antallet af skriftlige censorer. Hvis skolerne tilmelder 

for mange elever, kommer vi til at rekruttere flere censorer end 

nødvendigt. Har skolen brug for at rette i elevantallet, findes 

vejledningen til det på uvm.dk/fp under skolens tilrettelæggelse 

og tilmelding og booking.
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FP10. Skolelederen, den prøveansvarlige og faglærere

Censorer søges til FP10 Dansk, 
skriftlig fremstilling
Styrelsen søger censorer til bedømmelse af den skriftlige prøve i 

FP10 Dansk, skriftlig fremstilling, ved den kommende prøveter-

min. Det er skolelederen, der indstiller lærere til at blive statsligt 

beskikkede censorer. Du kan læse mere om censorarbejdet, 

kvalifikationskrav og indstilling af censorer på uvm.dk/fp under 

censur og evaluering og for censorer.

FP9 og FP10. Skolens lærere

Opgavesæt fra december 2018 
lægges på Materialeplatformen primo 
februar
I februar kan du finde opgavesættene fra de skriftlige syge- og 

semesterprøver fra december 2018 på Materialeplatformen.dk 

under adgang til tidligere prøve- og eksamensopgaver. Husk at 

overholde skolens lokale aftaler med Copydan, når du kopierer 

prøvemateriale i forbindelse med undervisningen. Læs mere om 

reglerne for kopiering på kopitilundervisning.dk.

Fra #FPnyt 18/19 nr. 4 
Afvikling og bedømmelse af skriftlige syge- og 
semesterprøver

På vej i #FPnyt 18/19 nr. 6
Udtræk og booking, generalprøve og meddelelse om 
mundtlig censur  

Se udsendte orienteringer

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/tilmelding
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/tilmelding
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/censur-og-evaluering/for-censorer
https://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/index.html
http://kopitilundervisning.dk/grundskoler
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/regler-og-orienteringer


Januar

7. januar og 
11. januar

Beskikkede censorer til de praktisk/mundtlige semesterprøver udsendes

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

11. januar  Den skriftlige censur skal være afsluttet

11. januar Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet

Februar

1. februar  Seneste frist for tilmelding til prøve som privatist i prøvetermin maj/juni 2018/2019

8. februar Meddelelse om udtræk til maj/juni 2018/2019-prøverne sendes til skolerne

11. februar Booking til de digitale selvrettende prøver åbner i testogprøver.dk

11. februar Booking til generalprøverne åbner i testogprøver.dk

Ultimo februar Meddelelse om mundtlig censur sendes til skolerne

Folkeskolens Prøver
Kalender for januar og februar 2019:

#FPnyt udgives af Styrelsen for Undervisning  og Kvalitet, 

tlf. 33 92 61 00 eller fp@stukuvm.dk

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/censur-og-evaluering/bedoemmelse-og-censur/om-bedoemmelse-og-censur
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/retningslinjer-ved-mundtlige-proever
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/anden-undervisning/privatister
https://xn--testogprver-ngb.dk/
https://xn--testogprver-ngb.dk/
mailto:fp%40stukuvm.dk?subject=

