
 
 

 

 

Til institutioner med hhx/htx/eux/stx/hf 

  

    

 

 

 

 

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, februar 2016 

 

 

Netprøver.dk er i luften! 

Der er nu åbnet for adgangen til Netprøver.dk. Der er derfor muligt for de af ministeriet oprettede 

brugeradministratorer at tilgå Netprøver.dk med deres UNI-Login og begynde at oprette den enkelte 

institutions øvrige personalebrugere med forskellige brugerroller i Netprøver.dk. 

 

Der er fra Styrelsen for It og Læring (STIL) sendt brev til alle institutioner med oplysninger om, hvem 

der er registreret som UNI-Login administrator på den enkelte institution, og hvem der dermed fra 

ministeriet side er oprettet som institutionens brugeradministrator i Netprøver.dk. Hvis en institution 

ønsker, at en anden person skal være skolens brugeradministrator i Netprøver.dk, kan dette ændres, 

enten ved at den af ministeriet oprettede brugeradministrator opretter en kollega som 

brugeradministrator, eller ved at institutionen kontakter ministeriets Netprøver.dk support, der så kan 

oprette en anden af institutionens ansatte som brugeradministrator i Netprøver.dk. 

 

 

Brugerroller i Netprøver.dk 

Brugerne af Netprøver.dk (elever, bedømmere og skolens personale) har forskellige roller i systemet, 

kaldet brugerroller. For eksempel skal en elev, og en eksamensansvarlig ikke kunne udføre de samme 

handlinger som bruger i Netprøver.dk. Hver bruger skal derfor oprettes med den korrekte brugerrolle, 

således at hver enkelt bruger tildeles de rettigheder, der sikrer, at brugeren kan løse sine opgaver. Elever 

og bedømmere oprettes automatisk i Netprøver.dk ved indlæsning fra XPRS. De resterende brugere 

(eksamensansvarlig, prøveansvarlig, prøvevagt, skolens it-ansvarlige) skal oprettes af 

brugeradministratorerne på de enkelte institutioner. En ansat på en institution kan godt have flere 

brugerroller på én gang, fx rollen som brugeradministrator og rollen som eksamensansvarlig. Det 

vælger den enkelte institution selv. 

 

Ministeriet har udarbejdet en oversigt, hvor de forskellige brugerroller kort beskrives. Der udarbejdes 

herudover særskilte brugervejledninger til alle brugerrollerne i Netprøver.dk. Oversigt over brugerroller, 

samt brugervejledningerne, vil løbende blive gjort tilgængelige på: 

http://www.uvm.dk/netproever/brugervejledninger. 

 

http://www.uvm.dk/netproever/brugervejledninger


Teknisk support af Netprøver.dk 

Ministeriet har oprettet en teknisk support til Netprøver.dk. Supportens formål er at hjælpe 

institutionerne, når de oplever problemer med Netprøver.dk, som ikke kan løses lokalt via de udsendte 

vejledninger, eller når institutionerne har spørgsmål til brugen af Netprøver.dk. 

 

Den tekniske support er tiltænkt institutionerne. Hvis eleverne oplever problemer med Netprøver.dk, 

skal de henvende sig til deres institution. Den enkelte institution skal så forsøge at løse de problemer, 

der er opstået, og hvis det ikke er muligt, så kan institutionen henvende sig til den tekniske support. 

 

Teknisk support – Netprøver.dk: tlf. 70 21 21 50 eller e-mail support@stil.dk. 

 

Faglige spørgsmål om prøver og eksamen og spørgsmål om indberetninger til XPRS skal – som hidtil – 

rettes til Kontor for Prøver, Eksamen og Test i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). 

 

Feedback fra informationsmøder rundt om i landet 

Ministeriet afholdt i januar 2016 seks velbesøgte informationsmøder om Netprøver.dk rundt om i 

landet. Tak for de mange spørgsmål og forslag, der blev stillet af deltagerne ved informationsmøderne. 

Begge dele vil indgå som en vigtig del af arbejdet med at forbedre Netprøver.dk fremadrettet. 

Præsentationen fra informationsmøderne kan findes på: http://www.uvm.dk/netproever.  

 

 

Elever der ikke kan deltage i generalprøven 

Der er på nogle skoler et begrænset antal elever, der, af den ene eller den anden grund, ikke kan deltage 

i generalprøven d. 15. marts 2016. Som bekendt, er det endnu ikke fastlagt, hvorvidt der afholdes en 

ekstra generalprøve d. 31. marts 2016, så institutioner kan ikke på nuværende tidspunkt placere en 

generalprøve for de pågældende elever den dag. Elever, der ikke kan deltage i generalprøven, kan, for at 

få afprøvet, hvordan de skal aflevere deres besvarelser i Netprøver.dk, benytte en demoprøve, som 

ligger i Netprøver.dk, når elever logger ind. Herudover kan den enkelte institution, for at give eleverne 

mulighed for at øve sig med Netprøver.dk, ved at institutionen manuelt opretter et demo-prøvehold, 

hvor de pågældende elever tilknyttes, og som så kan benyttes til at give eleverne mulighed for at 

aflevere en besvarelse i Netprøver.dk. Det er beskrevet i brugervejledningen til brugerrollen 

eksamensansvarlig, hvordan der kan oprettes et prøvehold manuelt i Netprøver.dk, dvs. uden at der 

foretages en indberetning til XPRS. 

 

 

Eux-elever og Netprøver.dk 

Eux-elever med dansk A – særligt gymnasialt fag til brug for merkantile eux-forløb – skal, hvis de 

udtrækkes til den skriftlige prøve i faget, til den samme skriftlige prøve i dansk A som hhx-elever. Det 

betyder, at eux-elever på institutioner, der er i institutionsgruppe 1, ved prøveterminen maj-juni 2016 

skal aflevere deres eksamensbesvarelser i Netprøver.dk, hvis de skal til skriftlig prøve i dansk A. 

 

 

 

mailto:support@stil.dk
http://www.uvm.dk/netproever


Kontakt, spørgsmål og svar om Netprøver.dk 

Information om Netprøver.dk vil løbende være tilgængeligt på: http://www.uvm.dk/netproever. Her 

kan I også finde kontaktoplysninger, hvis I har spørgsmål til dette informationsbrev eller nogen af de 

andre materialer. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

 

http://www.uvm.dk/netproever

