
 
 

 
 

 

 

Information om afvikling af skriftlige prøver med Netprøver.dk  

 

 

Hvad er Netprøver.dk? 

Netprøver.dk er ministeriets nye it-system til afvikling af skriftlige prøver i forbindelse med eksamen.  

Hvad er nyt? 

Når du skal til eksamen i 2016 vil du få udleveret opgavesættet, som du plejer, dvs. i papir-form eller på 

en CD-rom. Nogle skoler bruger også deres intranet eller USB-stik.  

 Du kan spørge din skole om, hvordan opgavesættet til en bestemt prøve udleveres. 

Du skal udarbejde din besvarelse, som du plejer, det vil i de fleste tilfælde sige på din computer eller 

tablet. Det nye er, at du skal aflevere din besvarelse ved at uploade den til Netprøver.dk.  

I 2016 er det ikke alle skriftlige prøver, der afvikles i Netprøver.dk.  

 Du kan spørge din skole om, hvilke af dine skriftlige prøver, der skal afvikles i Netprøver.dk. 

Kom i gang med Netprøver.dk 

I 2016 skal du kunne logge ind og aflevere din besvarelse i Netprøver.dk! 

Der afholdes generalprøve i Netprøver.dk den 15. marts 2016. Vi vil opfordre dig til, at du før 

generalprøven besøger www.netprøver.dk. Du kan logge ind med UNI-Login eller Nem-ID. Når du er 

logget ind, skal du redigere din brugerprofil. Det vigtigste er, at du indtaster din e-mailadresse. Så 

sender Netprøver.dk dig en kvittering, når du har afleveret din besvarelse til eksamen. 

Når du er logget ind i Netprøver.dk har du mulighed for at aflevere en demo-prøve, så du kan øve dig i 

at bruge Netprøver.dk. 

Test din computer eller tablet 

På forsiden af Netprøver.dk kan du vælge funktionen ”Test mit udstyr”. Så undersøger Netprøver.dk, 

om den computer eller tablet, du sidder med, og som du vil bruge til eksamen, lever op til de tekniske 

krav for Netprøver.dk. Så er du på den sikre side. 

Hvis du er i tvivl om noget  

Vi har udarbejdet en brugervejledning, hvor du kan se, hvordan du bruger Netprøver.dk. Vejledningen 

kan du finde her: www.uvm.dk/Netproever/Brugervejledninger.  

Orienter dig i vejledningen og tag den med til generalprøven og til eksamen til sommer. 

 Du kan spørge din skole, hvis du har yderligere spørgsmål til prøveafvikling med Netprøver.dk. 

 

God fornøjelse med Netprøver.dk! 

http://www.netprøver.dk/
http://www.uvm.dk/Netproever/Brugervejledninger

