
 
 

 

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

 

  

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, november 2017 

 

 

Udlevering af opgavesæt i vinterterminen 2017-2018 

Vinterterminen 2017-2018 vil være den første prøvetermin med udlevering af opgavesæt via 

Netprøver.dk. Ministeriet har samlet information om brug af Netprøver.dk i vinterterminen 2017-2018 

for både elever, eksamens- og prøveansvarlige samt bedømmere. Siden kan findes under 

”Prøveafvikling vinter 2017-2018” på: http://www.uvm.dk/netproever 

 

Brugervejledningerne er også opdateret. De kan findes under ”Brugervejledninger og support” på: 

http://www.uvm.dk/netproever 

 

Husk at registrere fravær og klargøre opgavesæt i Netprøver.dk! 

Det er vigtigt, at institutionen registrerer fraværende elever som fraværende i Netprøver.dk inden 

opgavesættes klargøres i Netprøver.dk af institutionen. Hvis institutionen ikke gør det, vil fraværende 

elever kunne tilgå opgavesættet, selvom de ikke er til stede ved prøven. 

 

Når institutionen er klar til afviklingen af en konkret prøve på prøvedagen, så skal den pågældende 

prøves opgavesæt klargøres af den prøveansvarlige (eller den eksamensansvarlige) i Netprøver.dk. Hvis 

ikke opgavesættet klargøres af institutionen, kan elevernes ikke tilgå opgavesættet i Netprøver.dk.  

 

I brugervejledningerne til henholdsvis prøveansvarlige og eksamensansvarlige, er det beskrevet, 

hvordan en prøve rent teknisk klargøres i Netprøver.dk. Brugervejledningerne findes på: 

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

 

Nedtælling til prøvestart i Netprøver.dk 

Elever, der på en prøvedag er logget ind i Netprøver.dk, inden prøven er startet, vil på deres 

Netprøver.dk-side se et ur, der tæller ned til prøvestart. Bemærk, at uret for alle elever tæller ned til 

prøven starter, og at prøvestarten for den enkelte elev kan være med nogle sekunders forsinkelse i 

forhold til elevens computers ur, institutionens ur mv. Den korte forsinkelse skyldes, at eleverne på 

landsplan får adgang til opgavesættene med nogle sekunders spredning for at sikre en stabil 

prøveafvikling på landsplan. Eleverne skal i alle tilfælde – som hidtil – have den i læreplanerne fastsatte 

tid til at besvare opgavesættene. 

 

Opgavesæt, der indeholder papirbilag, som eleven kan udfylde  

Vintertermin (december-januar) 2017-2018: 

Eleverne skal i Netprøver.dk aflevere digitale eksamensbesvarelser i de af ministeriet godkendte 

filformater. 
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Nogle elever ønsker imidlertid at udfærdige deres besvarelse, eller dele af deres besvarelse, på papir. 

Dette er fortsat tilladt, men eleven skal så indscanne papirdelen af besvarelsen og aflevere den i 

Netprøver.dk, eventuelt som ekstramateriale. Indscanningen kan også foretages af institutionen, men 

institutionen er ikke forpligtet til dette. 

I faget fysik kan der i opgavesættene indgå bilag, som eleverne kan udfylde i hånden, og vedlægge deres 

besvarelser. Opgavesættet skal derfor udleveres på papir. Hvis elever ønsker at benytte sig af denne 

mulighed, skal institutionen i vinterterminen 2017-2018 understøtte dette, enten ved at understøtte 

indscanning af bilag, fx ved at stille en scanner til rådighed for eleverne, eller ved at sende de udfyldte 

bilag i papirformat til censor. Hvis bilag fremsendes i papirformat bør censor på forhånd orienteres om 

dette af institutionen. 

Herudover er institutionen ikke forpligtet til at udlevere de opgavesæt, der modtages som backup for 

Netprøver.dk. 

Sommertermin (maj-juni) 2018 og sygetermin (august) 2018: 

Eleverne skal i Netprøver.dk aflevere digitale eksamensbesvarelser i de af ministeriet godkendte 

filformater. 

Nogle elever ønsker imidlertid at udfærdige deres besvarelse, eller dele af deres besvarelse, på papir. 

Dette er fortsat tilladt, men eleven skal så indscanne papirdelen af besvarelsen og aflevere den i 

Netprøver.dk, eventuelt som ekstramateriale. Indscanningen kan også foretages af institutionen, men 

institutionen er ikke forpligtet til dette. 

Eleverne skal tilgå opgavesættene i Netprøver.dk. Enkelte af disse opgavesæt kan indeholde bilag, som 

eleven kan benytte, når de udarbejder deres besvarelse. Hvis eleven vil benytte disse bilag, skal de som 

udgangspunkt udfyldes og afleveres digitalt af eleven. Hvis eleven ønsker at udfylde bilaget på papir, 

skal eleven printe bilaget, indscanne det udfyldte bilag, og efterfølgende aflevere bilaget i Netprøver.dk, 

eventuelt som ekstramateriale. Print og indscanning af bilag kan også foretages af institutionen, men 

institutionen er ikke forpligtet til dette. 

Institutionen er ikke forpligtet til at udlevere de opgavesæt, der modtages som backup for 

Netprøver.dk. 

Prøver med delprøver uden hjælpemidler  

Vintertermin (december-januar) 2017-2018: 

Der indgår ikke prøver, hvor der er delprøve uden hjælpemidler, i Netprøver.dk. 

 

Sommertermin (maj-juni) 2018 og sygetermin (august) 2018: 

I nogle fag, fx matematik A (stx) og musik A (stx), indgår der i prøverne delprøver uden hjælpemidler. I 

disse tilfælde vil den første del af prøven, dvs. delprøven uden hjælpemidler, fortsat skulle afvikles på 

papir (ligesom ved tidligere prøveterminer). Alle institutioner vil derfor få tilsendt trykte opgavesæt 

(eller dele af opgavesæt), der skal benyttes ved delprøverne uden hjælpemidler i de berørte fag. Eleverne 

udarbejder og afleverer deres besvarelse på papir. 



 

Ved den anden del af disse prøver, delprøven med hjælpemidler, skal eleverne tilgå opgavesættet i 

Netprøver.dk og aflevere deres besvarelser digitalt i Netprøver.dk (ligesom ved andre skriftlige prøver, 

der er omfattet af Netprøver.dk). Bemærk i den forbindelse, at opgavesættet, der skal bruges til den 

andel del af prøven, skal klargøres af institutionen i Netprøver.dk, inden eleven kan tilgå det. 

 

Institutionen kan fremsende elevernes papirbesvarelser af delprøven uden hjælpemidler til censorerne 

via sporbar postforsendelse (ligesom ved tidligere prøveterminer), eller kan vælge at indscanne 

elevernes papirbesvarelser og sende disse til censorerne digitalt, fx vha. sikker e-mail. Censorerne bør af 

institutionen orienteres om den af institutionen valgte fremgangsmåde. 

 

Forbedringer af SRP og SSO med Netprøver.dk i skoleåret 2017-2018 

I forbindelse med en nylig opdatering af Netprøver.dk er der forbedret en række funktionaliteter 

knyttet til SRP og SSO. Det drejer sig bl.a. om, at der er kommet en ny og mere brugervenlig forside 

for bedømmerne, og at det er blevet nemmere og hurtigere for bedømmerne at downloade elevernes 

besvarelser. 

 

Information om generalprøver 2018 

Ministeriet har samlet information om de kommende generalprøver af Netprøver.dk i 2018. 

Informationen kan findes under ”Generalprøve 2018” på: http://www.uvm.dk/netproever 

 

Kontakt, spørgsmål og svar om Netprøver.dk 

Information om Netprøver.dk er samlet på: http://www.uvm.dk/netproever. Her kan I også finde 

kontaktoplysninger, hvis I har spørgsmål til dette informationsbrev eller de øvrige materialer. 

 

 

 

Med venlig hilsen  
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