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Vejledning til udfyldning af elektronisk tilmeldingsblanket 
 

Forsøg med en mere praktisk orienteret mundtlig prøve i 
dansk og/eller matematik (skema 292) 

 
1. Find tilmeldingssystemet på denne side: Tilmelding til prøver og booking i Testogprøver | 

Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) 

2. Klik på linket i den blå boks: 

 

 

3. Indtast det brugernavn og den adgangskode, som er sendt til skolen i august måned. 

Hvis skolen ikke har brugernavn og adgangskode, sendes en mail til fp@stukuvm.dk med føl-

gende oplysninger: Skolenavn, skolekode, om skolen er ny eller har fået tildelt brugernavn og ad-

gangskode tidligere. 

4. Vælg skema 292 Forsøg med en mere praktisk orienteret mundtlig prøve i dansk og/eller matematik. 

5. Klik på knappen ”Vælg”.  

6. Skolens navn og postadresse: Udfyldes automatisk.  

7. Skoletype: Udfyldes automatisk.  

Skolen bedes venligst kontrollere, at oplysningerne om skolens navn og postadresse samt skole-

type er korrekte.  

Eventuelle ændringer skal meddeles til institutionsregistret på mail: institutionsregister@stil.dk 

8. Skoleleders kontaktoplysninger: 

Udfyld navn, telefonnr. og mailadresse på skoleleder. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/adgang-tilmelding-og-booking/tilmelding
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/adgang-tilmelding-og-booking/tilmelding
mailto:fp@stukuvm.dk
mailto:institutionsregister@stil.dk
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9. Kontaktperson/faglærer:  

Udfyld oplysninger på den person, der er den primære kontaktperson i forbindelse med skolens 

deltagelse i forsøget. Kontaktperson/faglærers navn, titel/funktion, telefonnr. og mailadresse skal 

udfyldes. 

 

10. Tilmelding til forsøget: 

En skole kan tilmelde sig forsøget med én eller flere af de nedenstående kombinationer af fag, ni-

veau og prøveform.  

 Angiv, hvilken kombination af fag, niveau og prøveform, som skolen ønsker at tilmelde 

sig, ved at udfylde oplysningerne i den pågældende række/rækker.  

 Der skal udfyldes oplysninger om antal klasser, klassebetegnelser og antal elever i alt.  

 Felter skal kun udfyldes i de rækker, som skolen ønsker at tilmelde sig til. De resterende 

felter skal ikke udfyldes. 

 

 

11. Tilkendegivelse af opbakning til forsøget: 

Skolelederen eller en person, som skolelederen har bemyndiget til at udfylde tilmeldingsblanket-

ten, bekræfter opbakningen til deltagelse i forsøget som beskrevet nedenfor ved at sætte kryds. 

 



 

 3 

12. Godkendelse af tilmeldingsblanket: 

Tilmeldingsblanketten godkendes ved at trykke på ”Godkend”. Oplysninger indtastet i skemaet 

gemmes automatisk. Blanketten vil derfor være en kladde, indtil der trykkes ”Godkend”.   

 

 

13. Udskriv den godkendte tilmeldingsblanket, da det er skolens dokumentation på tilmelding til for-

søget. 

14. Har du spørgsmål kan du kontakte: 

 Mail: praktiskforsoegsproeve@stukuvm.dk 

 Telefon: 33 92 61 00 
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