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Folkeskolens Prøver, skoleåret 2021/2022  

#FPnyt nr. 1 om tilmelding af semesterprøver, 
øveprøver, prøveansvarlig, prøvevejledninger og 
årsplan 
FP8, FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og 

administrative medarbejdere

Tilmelding og booking til 

semesterprøver 
Tilmeldingen af elever til semesterprøver i december 2021 

åbner den 15. september 2021. På uvm.dk/fp kan du under 

prøvetilrettelæggelse læse mere om tilmelding og semester-

prøver. Fristen for tilmelding er den 1. oktober 2021. Der åbnes 

for booking i testogprøver.dk den 22. september 2021. 

Styrelsen har den 26. august 2021 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 mister brugernavn og 

adgangskode, skal skolen sende en mail til fp@stukuvm.dk og 

oplyse skolens navn, skolekode, adresse, telefonnummer og 

kontaktperson. 

FP9, og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og 

administrative medarbejdere

Øveprøver i skoleåret 2021/2022 
I dette skoleår afvikles der øveprøver to gange. Øveprøver I 

uge 45 og 46 2021 og øveprøver II i uge 2 og 3 i 2022. Ved 

begge øveprøver anvendes opgavesæt fra maj 2021. Booking 

til øveprøver I åbner den 6. september 2021. Læs mere om 

øveprøverne på hjemmesiden.

FP8, FP9, og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og 

administrative medarbejdere 

Prøveansvarlig 
Alt information vedr. prøverne sendes i forvejen til skolens mail. 

Ønsker skolen, at disse informationer også sendes til en eller to 

prøveansvarlige personer på skolen, skal skolen logge ind på 

tilmeldingen og udfylde skema 275. 

Linket til tilmelding findes på uvm.dk/fp under

prøvetilrettelæggelse og adgang, tilmelding og booking. 

FP8, FP9, og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige, 

administrative medarbejdere og faglærere

Nye prøvevejledninger til 

folkeskolens prøver den 1. oktober 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder i øjeblikket på at 

revidere alle prøvevejledninger til folkeskolens prøver. Formålet 

med revideringerne er at gøre prøvevejledningerne mere 

overskuelige og mere ens på tværs af fagene.  

I dansk, engelsk, tysk og fransk er der desuden nye regler i form 

af nye vurderingskriterier for de censorbedømte dele af de 

skriftlige prøver. Derudover er der ikke sket ændringer i reglerne 

for prøverne.  

De reviderede prøvevejledninger offentliggøres den 1. oktober 

2021. Herefter vil de nye prøvevejledninger blive præsenteret på 

en række webinarer i løbet af efteråret. Datoerne udmeldes 

hurtigst muligt i FPnyt og på uvm.dk/fp. 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/oeveproever-og-eksempelproever/oeveproever-i-skoleaeret-2021-2022
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/adgang-tilmelding-og-booking/tilmelding
http://uvm.dk/fp


FP8, FP9 og FP10. Skolelederen, den prøveansvarlige og 

administrative medarbejdere 

Årsplan og frister for 2021/2022 
Årsplanen og diverse frister for skoleåret 2021/2022 kan ses 

på uvm.dk/fp under Prøveterminer, prøvefag og planer. 

Folkeskolens Prøver 
Kalender for august, september og oktober 2021: 

August 

Primo august 2021 Skolens leder træffer afgørelse om prøveform i mundtlig dansk, FP9 og mundtlig matematik, FP10. 

Ultimo august 2021 Orientering til elever om retningslinjer for prøver

26. august 2021 Samtlige prøveafholdende skoler får tilsendt brugernavn og adgangskode til prøver der skal afholdes i 

skoleåret 2021-2022. 

September 

Primo september 
2021 

Skolens leder danner sig et overblik over rammer og regler for folkeskolens prøver og over elever, der skal 

afvikle folkeskolens prøver i skoleåret, inklusiv overblik over eventuelle funktionsnedsættelser 

1. september 2021 Seneste frist for privatister at tilmelde sig til prøve i kommunerne for at aflægge prøve som privatist i 

prøvetermin december/januar 2021/2022 

6. september 2021 Booking i testogprøver.dk til øveprøver I i november 2021 åbner 

10. september 2021 Sidste dag for afholdelse af mundtlige sygeprøver 

15. september 2021 Tilmelding af elever (inklusiv privatister) til prøvetermin december/januar 2021/2022 begynder 

15. september 2021 Bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov til prøvetermin december/januar 2021/2022 begynder 

22. september 2021 Booking i testogprøver.dk til øveprøver II i januar 2022 åbner 

22. september 2021 Booking i testogprøver.dk til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2021/2022 åbner 

Oktober 

Primo oktober 
2021 

Test af eventuelle særlige it-hjælpemidler til elever med funktionsnedsættelser 

1. oktober 2021 Frist for tilmelding af elever til syge- og semesterprøverne i prøvetermin december/januar 2021/2022 og 

bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov 

2. oktober 2021 Ændring af elevantal til syge- og semesterprøver begynder 

22. oktober 2021 Meddelelse om udtræk til semesterprøver sendes til skolerne 

Se tidligere nyhedsbreve og udsendte orienteringer 
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https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/aarsplan-og-frister
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/information-til-elever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer
mailto:fp@stukuvm.dk
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer
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