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Myndighedskrav om praktiske og proceduremæssige forhold i forbindelse med 
digital prøveafvikling i de almene og studieforberedende ungdoms- og 
voksenuddannelser 
 

 

Myndighedskravene er formuleret i henhold til § 5 i bekendtgørelse nr. 343 af 8. april 2016 om prøver og 
eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser 
 
Myndighedskravene berører prøve- og eksamensadministration i de almene og studieforberedende 
ungdoms- og voksenuddannelser. 
  

1) Institutionerne skal benytte ministeriets digitale prøveafviklingssystem (Netprøver.dk) i 

overensstemmelse med den af ministeriet offentliggjorte plan for indfasning af systemet. Det er 

således ministeriet, der afgør, hvilke centralt stillede skriftlige prøver og større skriftlige opgaver 

der på et givent tidspunkt er omfattet af systemet. 

 

2) Institutionerne skal sørge for, at eksaminanderne i god tid orienteres om praktiske og 

proceduremæssige forhold, der knytter sig til prøveafholdelse med det digitale 

prøveafviklingssystem.  

 

3) Bedømmerne, herunder censorer og vejledere ved studieretningsprojektet (SRP) og større 

skriftlig opgave (SSO), skal, i de prøver der på et givent tidspunkt er omfattet af Netprøver.dk, 

tilgå eksaminandernes besvarelser, herunder evt. ekstramateriale knyttet til besvarelser, i 

prøveafviklingssystemet. Institutionerne er således ikke forpligtet til at fremsende 

eksaminandernes besvarelser i papirformat til bedømmerne. Dette vil også gøre sig gældende, 

hvis institutionerne benytter et af de studieadministrative systemer til afvikling af de skriftlige 

prøver.  
 

4) Bedømmerne, herunder censorer og vejledere ved studieretningsprojektet (SRP) og større 

skriftlig opgave (SSO), skal afgive karakterer i systemet i overensstemmelse med systemets 

indfasning. 
 



5) Eksaminanderne skal tilgå opgavesæt i det digitale prøveafviklingssystem samt aflevere digitale 

besvarelser i de af ministeriet godkendte filformater i det digitale prøveafviklingssystem, i de 

prøver, der på et givent tidspunkt er omfattet af systemet. 
 

6) Hvis en eksaminand afleverer én eller flere filer som ekstramateriale, indgår dette som en del af 

eksaminandens besvarelse og skal derfor indgå i den samlede bedømmelse.  
 

7) Eksaminandernes besvarelser vil blive underkastet henholdsvis virustjek og plagiatkontrol i 

systemet. 
 

8) Resultatet fra plagiatkontrollen kan indgå i bedømmernes samlede vurdering af, om der skal 

rejses en formodning om snyd. Resultat fra plagiatkontrollen kan ligeledes benyttes af 

institutionerne, når det undersøges, hvorvidt en formodning om snyd kan bekræftes, og 

resultatet fra plagiatkontrollen kan derved indgå som en del af grundlaget for skolens afgørelse. 
 

 

Netprøver.dk ændrer i øvrigt ikke ved reglerne om eksaminandernes brug af internet ved prøverne, 

herunder i forhold til om der afholdes prøver med fuld adgang til internettet og prøver uden fuld 

adgang til internettet i en række fag.  

 

Yderligere information om Netprøver.dk kan findes på: http://www.uvm.dk/netproever. 
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