Til gymnasiale institutioner

Nyhedsbrev nr. 1 om monitoreringsværktøjet Den Digitale Prøvevagt
Undervisningsministeren og partierne bag den politiske aftale om gymnasiereformen har i januar 2018 besluttet, at der skal udvikles et monitoreringsværktøj som et led i en styrket indsats mod snyd ved prøverne.
Undervisningsministeriet lancerer derfor i januar 2019 et monitoreringsværktøj, som skal bidrage til gymnasiernes arbejde med at dokumentere
og opdage snyd ved prøverne fra og med sommerterminen 2019.
Monitoreringsværktøjet, som kaldes Den Digitale Prøvevagt (forkortet
DDP), bliver integreret med Netprøver.dk og vil monitorere handlinger
på elevernes computere under skriftlige prøver. Data fra Den Digitale
Prøvevagt gemmes i fire måneder og kan kun tilgås af bemyndigede ansatte på institutionen.
Det bliver et krav, at institutionerne skal anvende Den Digitale Prøvevagt ved de centralt stillede, skriftlige prøver. Ministeriet vil frem mod
sommerterminen 2019, hvor systemet skal tages i brug, sørge for grundig
information om anvendelsen af Den Digitale Prøvevagt.
Mere information via nyhedsbreve og på uvm.dk
Frem mod prøverne i sommerterminen 2019 udsender ministeriet løbende nyhedsbreve om Den Digitale Prøvevagt til institutionerne for at
orientere om, hvordan Den Digitale Prøvevagt skal anvendes, om generalprøven i marts 2019 og andre væsentlige forhold omkring Den Digitale Prøvevagt.
I kan læse mere om Den Digitale Prøvevagt via dette link:
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-ogeksamen/netproever.
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Undervisningsministeriet afholder seks regionale informationsmøder om
Den Digitale Prøvevagt målrettet institutionernes prøveadministrative
personale, herunder de eksamensansvarlige, og institutionernes itansvarlige, herunder eventuelt it-driftsfællesskaber.
Formålet med møderne er at orientere institutionerne om, hvordan processer vedrørende tilrettelæggelse og afvikling af prøverne påvirkes af
Den Digitale Prøvevagt, at give institutionerne mulighed for at stille
spørgsmål til prøveafvikling med Den Digitale Prøvevagt, samt at indsamle de opmærksomhedspunkter, som institutionerne måtte have i forhold til Den Digitale Prøvevagt, så der kan handles på disse inden systemets ibrugtagning.
Det vil være gratis at deltage i informationsmøderne, og alle institutioner
opfordres til at sende repræsentanter til møderne.
Tilmelding foretages til Styrelsen for It og Læring ved at benytte nedenstående links. Spørgsmål vedrørende tilmelding kan rettes til sekretariatetaarhus@stil.dk.
Informationsmøderne afholdes i tidsrummet fra kl. 10 til cirka kl. 13 på
en række institutioner.
Aalborg, 29. januar 2019:
http://www.trippus.net/Den_digitale_proevevagt_Aalborg
Silkeborg, 30. januar 2019:
http://www.trippus.net/Den_digitale_proevevagt_silkeborg
Kolding, 31. januar 2019:
http://www.trippus.net/Den_digitale_proevevagt_Kolding
Odense, 5. februar 2019:
http://www.trippus.net/den_digitale_proevevagt_odense
Roskilde, 6. februar 2019:
http://www.trippus.net/den_digitale_proevevagt_roskilde
København, 7. februar 2019:
http://www.trippus.net/den_digitale_proevevagt_koebenhavn
Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os. I kan finde
kontaktoplysninger på Den Digitale Prøvevagts hjemmeside.
Med ønsket om et godt samarbejde om Den Digitale Prøvevagt.
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