
#FPnyt nr. 1 om syge- og semesterprøver, 
afprøvning af it-hjælpemidler, årsplan, gene-
ralprøve, øveprøver og prøvebekendtgørelse    

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige og administrative medarbejdere 

Tilmelding og booking til syge- og 
semesterprøver 
Tilmeldingen af elever til syge- og semesterprøver i december 

2019 er åbnet mandag den 16. september 2019. I prøvemappen 

uvm.dk/fp kan du under skolens tilrettelæggelse læse mere om 

tilmelding samt syge- og semesterprøver. Fristen for tilmelding er 

den 1. oktober 2019. Der åbnes for booking i testogprøver.dk den 

24. oktober 2019. 

Styrelsen har den 28. august 2019 sendt en mail med brugernavn 

og adgangskode til samtlige prøveafholdende skoler, som skal 

benyttes i forbindelse med tilmelding af elever til folkeskolens 

prøver. Hvis skolen har mistet brugernavn og adgangskode, skal 

skolen sende en mail til: fp@stukuvm.dk og oplyse skolens navn, 

skolekode, adresse, telefonnummer og kontaktperson.

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige, faglærere og it-ansvarlige

Afprøv elevernes it-hjælpemidler
Hvis skolen har elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår, 

er det skolens ansvar at sikre, at elevernes it-hjælpemidler fun-

gerer under prøven. Det anbefales, at elevernes it-hjælpemid-

ler afprøves i god tid inden prøven. Læs mere og se styrelsens 

online-guide til afprøvning af it-hjælpemidler på uvm.dk/test-it. 

Du kan læse mere om muligheder og vilkår i forbindelse med 

tilrettelæggelse af prøve på særlige vilkår i Vejledning om prøve 

på særlig vilkår og fritagelse. Du finder vejledningen på 

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

vilkår. 

 

Skoleåret 
2019/2020

Folkeskolens Prøver, september 2019 

FP9 og FP10. Skolelederen, den prøveansvarlige og administrati-
ve medarbejdere 

Årsplan og frister for 2019/2020
Årsplanen for skoleåret 2019/2020 kan nu ses på uvm.dk/fp 

under årsplan og frister. 

FP9 og FP10. Skolelederen, faglærere, prøveansvarlige og admini-
strative medarbejdere 

Mulighed for øveprøver 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. Vi kalder denne afviklingsmulighed for ”øveprøver”. Skoler-

ne kan læse mere om øveprøver i den mail, styrelsen har sendt 

direkte til skolerne den 13. september 2019 eller læse mere på 

uvm.dk/fp.

FP9 og FP10. Skolelederen, faglærere, prøveansvarlige 

Generalprøve marts 2020
Styrelsen afholder generalprøve i testogprøver.dk den 24. marts 

2020. De prøver, der vil blive brugt ved generalprøven, vil være 

fra december-terminen 2019. Styrelsen vil senere meddele 

skolerne, hvilke prøver der vil blive afviklet i forbindelse med 

generalprøven. Formålet med generalprøven er at afprøve nye 

funktioner i testogprøver.dk, hvilket prøveplanen vil afspejle. 

Generalprøven er også skolernes mulighed for at vise eleverne 

eventuelle ændringer i testogprøver.dk mv. forud for maj prøve-

terminen.  Skulle det ske, at generalprøven den 24. marts ikke 

forløber efter hensigten, vil der evt. blive afholdt en supplerende 

generalprøve den 31. marts. 

https://testogprøver.dk/
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https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever
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September

1. september Skolens leder danner sig et overblik over rammer og regler for folkeskolens prøver og over elever, der skal afvik-

le folkeskolens prøver i skoleåret, inklusiv overblik over eventuelle elever med funktionsnedsættelser

16. september Seneste frist for tilmelding til prøve som privatist i prøvetermin december/januar 2019/2020

16. september Tilmelding af elever (inklusiv privatister) til prøvetermin december/januar 2019/2020 begynder

16. september Bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov til prøvetermin december/januar 2019/2020 begynder

Oktober

1. oktober Frist for tilmelding af elever til syge- og semesterprøverne i prøvetermin december/januar 2019/2020 og bestil-

ling af opgavesæt til elever med særlige behov

2. oktober Frist for tilmelding af elever til syge- og semesterprøverne i prøvetermin december/januar 2019/2020 og bestil-

ling af opgavesæt til elever med særlige behov

22. oktober Meddelelse om udtræk til semesterprøver sendes til skolerne

24. oktober Booking i testogprøver.dk til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2019/2020 åbner

Folkeskolens Prøver
Kalender for september og oktober 2019:

#FPnyt udgives af Styrelsen for Undervisning  og Kvalitet, 

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

FP9 og FP10. Skolelederen, faglærere, prøveansvarlige og admini-
strative medarbejdere 

Revideret bekendtgørelse om folke-
skolens prøver i ekstern høring 
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver er i ekstern høring med 

frist for høringssvar den 26. september 2019. Bekendtgørelses-

udkastet kan læses her på høringsportalen: https://hoeringspor-

talen.dk/Hearing/Details/63185

Den nye prøvebekendtgørelse forventes at træde i kraft medio 

oktober 2019. Opdaterede prøvevejledninger vil blive offentlig-

gjort i forlængelse heraf og lagt på uvm.dk/fp. 

FP9. Skolelederen, faglærere og prøveansvarlige 

Praksisfaglighed i folkeskolen og på de 
frie skoler
Styrelsen modtager en del henvendelser om de nye regler om 

praksisfaglighed. På ministeriets hjemmeside kan findes en række 

spørgsmål og svar om de nye regler.

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-

love-og-regler/praksisfaglighed

På vej i Fpnyt nr 2 19/20 
Meddelelse om prøveudtræk for semesterprøve

Se udsendte orienteringer
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