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Kontor for Prøver, Eksamen og 

Test 

mail: fp@stukuvm.dk 
Tlf.nr. 3392 6100 

 
www.uvm.dk/fp 

 
 

Kalender til at 

skabe overblik over 
årets prøveplanlæg- 

ning 

mailto:fp@stukuvm.dk
http://www.uvm.dk/fp


 

AUGUST 

  Vælge prøveform 

 Registrere/tjekke kontaktoplysninger 
på skoleleder og evt. prøveansvarlig(e) 

  Sikre, at faglærere kender kravet til 
kommende prøver—herunder brug af 
hjælpemidler 

 

SEPTEMBER 

 Planlægge og tilmelde til syge– og 
semesterprøver 

 

OKTOBER 

 Teste it-hjælpemidler til elever, der 
aflægger prøve på særlige vilkår 

  Booke elever til syge– og 
semesterprøver i testogprøver.dk 

 Orientere elever om retningslinjer for 
prøverne 

 

NOVEMBER 

  Offentliggøre udtræk til 
semesterprøver for elever og faglærere 

  Tilmelde til sommerens prøver 

 
DECEMBER 

 Afvikle skriftlige og mundtlige syge– 
og semesterprøver 

 

JANUAR 

 Afvikle mundtlige syge– og 
semesterprøver 

 Tjekke oversigt for tilmeldinger til 
sommerens prøver 

FEBRUAR 

 Booke elever til prøver i 
testogprøver.dk 

 

MARTS 

  Planlægge mundlig censur 

 
APRIL 

 Kontrollere tildeling af skriftlige 
censorer 

  Tjek at tilsendte prøvesæt er korrekt 

 Offentliggøre udtræk til 
sommerprøver for elever og 
faglærere 

  Tjekke om alle elever er booket i 
testogprøver.dk 

 Orientere elever om retningslinjer 
for prøverne 

  Gennemgå plan B setup 

 
  Praktisk forberedelse af prøvelokaler 

 
 Instruere tilsynsførende, it-support 

mv. 

 

MAJ 

  Materiale til mundtlige prøver 

 Afvikle skriftlige og mundtlige 
prøver 

  Opgøre udeblevne og syge elever 

  Indberette karakterer 

  Udstede beviser 

 Evaluere og opsamle viden og tips til 
næste år 

Tilmelding og framelding sker på link: 

www.uvm.dk/aktuelt/abonner 

Du kan også vælge at abonnere på nyhedsbrev 

om folkeskolens prøver, hvor vigtige 

informationer og deadlines vil fremgå. 

Til inspiration kan I også høre en podcast, 

hvor små og store skoler deler deres erfaringer 

med prøveafviklingen og -planlægningen. 

Find podcasten på uvm.dk/inspiration 

To-do-listen giver et overblik over nogle af de 

vigtigste opgaver året rundt i forbindelse med 

folkeskolens prøver. 

http://www.uvm.dk/aktuelt/abonner
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