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NYT FRA MINISTERIET 

De første elever starter denne uge med de nye læreplaner og der er de næste to år således to 

sæt læreplaner, der gælder. Elever, der er begyndt deres uddannelse før august 2017, under-

vises fortsat efter de gamle læreplaner. Elever, der begynder deres uddannelse i august 2017, 

undervises efter de nye læreplaner. 

Vær opmærksom på den reviderede undervisningsvejledning, der ligger på 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hhx-

laereplaner-2017 Her finder du svar på en række spørgsmål vedrørende nye aspekter og en 

række emner er udfoldet. 

På UVM.dk finder du også en række vejledninger til lov og bekendtgørelse, som opdateres lø-

bende, fx vedrørende grundforløb og studietidsbegrebet. Se mere på 

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/love-og-regler/vejledning-lovgrundlag  

AP-forløbet i det nye grundforløb afvikles på skolerne for første gang dette efterår, og mini-

steriet laver hurtig opfølgning på forløbet i årets FIP for AP, som afvikles 1/11 (Århus) og 

2/11 (Roskilde). Der vil blive fokuseret på erfaringsdeling fra første gennemløb.  

FIP i engelsk fortsætter i version 3 i foråret 2018 i faget engelsk. Indbydelser med program 

udsendes i løbet af efteråret og FIP vil særligt fokusere på læreplansændringerne. Datoerne er 

her 17/1 (Århus) og 18/1 (Roskilde). 

EVALUERING AF ÅRETS SKRIFTLIGE EKSAMEN 

7951 eksaminander besvarede årets skriftlige eksamen i engelsk A på hhx. Samtlige besvarel-

ser blev for første gang sendt til censorerne digitalt via Netprøver.dk og dette forløb uden de 

store problemer, om end nogle censorer har gjort opmærksom på uhensigtsmæssigheder.  De  

skriftlige censorer har efterfølgende udfyldt spørgeskema vedr. Netprøver.  

http://www.stukuvm.dk/
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hhx-laereplaner-2017
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hhx-laereplaner-2017
https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/love-og-regler/vejledning-lovgrundlag
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Der har været enkelte problemer med, at eksaminander har uploadet forkert materiale til 

Netprøver – typisk en forkert fil. Der har også været tilfælde, hvor eksaminander har uploadet 

opgaven det forkerte sted – fx i Ekstra materialer. Og endelig har der været tilfælde, hvor ele-

ven har glemt at aflevere dele af prøven. 

I disse tilfælde skal censorer altid reagere og kontakte den eksamensafholdende institution og 

fagkonsulenten, så vi kan vurdere hver enkelt sag helt konkret forud for censormødet! 

Allokering af opgaver 

I år var antallet af EUX-eksaminander markant højere end ved tidligere prøvebegivenheder, 

og vi har derfor også beskikket flere skriftlige censorer, der underviser på Eux. Når man be-

skikkes som skriftlig censor kræves det, at man har gymnasial undervisningskompetence og 

man kan derfor få allokeret opgaver både fra hhx eng. A og eux eng. B. Eksamenssystemet 

skelner ikke mellem disse niveauer ved allokering af opgaver og jeg har derfor modtaget en 

række henvendelser med ønske om kun at rette fra den uddannelse (hhx, hhv. eux), man un-

derviser på til dagligt. Dette er på nuværende tidspunkt desværre ikke muligt og jeg gør op-

mærksom på, at det samme er tilfældet for engelsk på htx B/A og engelsk på stx/hf C/B/A. 

Desuden er der god erfaring i at rette andre niveauer, da man derved skærper fokus på pro-

gression, særtræk, ligheder og forskelle i sin normale rettepraksis. 

Endvidere har jeg modtaget henvendelse fra eux-censorer, der er blevet pålagt skriftlig censur 

fra deres institutions leder. Her vil jeg gøre opmærksom på, at deltagelse som skriftlig censor 

er frivillig og aflønnes separat! 

Årets eksamensresultater 

Såvel engelsk A hhx som engelsk B eux blev vel modtaget af censorerne og der var ikke fejl i 

opgaverne. Censorernes forcensur afdækkede heller ikke uhensigtsmæssigheder i eksami-

nandernes besvarelser. Herunder følger en kort opsummering af årets eksamensresultat. For 

detaljer vedr. fagkonsulentens indledende opsamling af årets forcensur henvises til EMU.dk  

Skriftlig eksamen vil blive yderligere behandlet på fagkonsulentens indlæg på årets landsmø-

de for engelsklærere i HE  og på de kommende FIP-kurser i januar. 

HHX engelsk A 

I alt 7951 eksaminander aflagde skriftlig eksamen i engelsk A på hhx, hvoraf 4,9% dumpede. Årets snit 
blev på 5,9 (2016: 6,0, 2015: 6,1) 

EUX engelsk B som særligt gymnasialt fag 

I alt 1412 eksaminander aflagde skriftlig eksamen i engelsk B som særligt gymnasialt fag, hvoraf 
12,1% dumpede. Årets snit blev på 5,0 (2016: 5,2, 2015: 4,7) 

  

http://www.stukuvm.dk/
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De beståede karakterer fordelte sig på flg. vis: 

 

 

 

 

 

 

 

Vær opmærksom på, at du let selv kan finde yderligere detaljer om karakterfordelinger i UVMs uddan-
nelsesstatistik på 
https://www.uddannelsesstatistik.dk/gymnasiale%20uddannelser/Sider/Indhold/Studenters%20ka
rakterer.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Undervisningsministeriet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Gymnasiekontoret 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Direkte tlf.: +45 25 57 41 42 

E-mail: claus.zedlitz@stukuvm.dk 

Tidligere nyhedsbreve findes på http://www.emu.dk/modul/fagkonsulent-htx-engelsk-intro-0 

http://www.stukuvm.dk/
https://www.uddannelsesstatistik.dk/gymnasiale%20uddannelser/Sider/Indhold/Studenters%20karakterer.aspx
https://www.uddannelsesstatistik.dk/gymnasiale%20uddannelser/Sider/Indhold/Studenters%20karakterer.aspx
http://www.emu.dk/modul/fagkonsulent-htx-engelsk-intro-0

