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Sendt 15. april 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf - Sommereksamen 2020 –
praktiske og proceduremæssige forhold.
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Se venligst nedenstående om praktiske og proceduremæssige forhold ved tilrettelæggelse af
sommereksamen 2020 i de gymnasiale uddannelser som følge af de gennemførte foranstaltninger i
forhold til covid-19.
Praktiske og proceduremæssige forhold ved tilrettelæggelse af sommereksamen 2020 i de
gymnasiale uddannelser som følge af de gennemførte foranstaltninger i forhold til COVID-19
Principperne for afholdelse af den kommende sommereksamen
fremgår af den politiske aftale om prøver og eksamener på de
gymnasiale uddannelser af 8. april 2020.
Derudover er der samlet en række spørgsmål og svar i relation hertil. Siden med spørgsmål og svar
opdateres løbende, så skolernes bedes holde sig orienteret om nye spørgsmål og svar.
I dette notat beskrives de overordnede principper for eksamenstilrettelæggelsen, som skolerne skal
følge.
Status for den allerede indsendte og godkendte prøveplan
Skolernes godkendte prøveplaner, der blev indberettet med frist den 30. marts 2020, udgør
udgangspunktet, når antallet af prøver skal reduceres for den enkelte elev.
Det er denne oprindelige prøveplan, der refereres til, når der nævnes ”den tidsmæssigt sidst
placerede…” og lignende formuleringer.
Det er også denne plan, STUK vil allokere censorer til. Censorudmeldingen er planlagt til den 30. april
2020.
Skolernes arbejde med den reducerede eksamensplan efter censorudmeldingen – mundtlige prøver
Efter STUK’s udmelding af censurplanen, skal skolerne udarbejde den reducerede eksamensplan på
baggrund af de fastlagte principper herfor. I den forbindelse kan skolerne placere de aktuelle prøvehold
på andre tidspunkter, end de oprindeligt var placeret, i det omfang det er muligt og efter aftale med
censors hjemskole.
Derudover må der ikke foretages ændringer i eksamensplanen. Dette gælder også, hvis den reducerede
eksamensplan indeholder små hold. Sådanne hold må ikke nedlægges.
Udmeldt mundtlig censur, der ikke benyttes, skal afmeldes af den eksamensafholdende skole til censors
hjemskole. STUK anbefaler, at skolerne som det første afmelder al censur hørende til hold fra 1.g, 2.g
og 1. hf.
I forbindelse med reduktionen i eksamensplanen er det vigtigt, at oplysninger om den enkelte elevs
oprindeligt udtrukne prøvefag bevares. Disse oplysninger skal bruges i forbindelse med

bevisudstedelsen ved udtrukne prøver, hvor den afsluttende standpunktskarakter ophøjes til
prøvekarakter.
Skolernes arbejde med den reducerede eksamensplan – skriftlige prøver
Afholdelse af prøverne i skriftlig dansk kan give nogle skoler problemer, idet antallet af elever vil være
så stort, at det vil være vanskeligt at opfylde Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Derfor vil der blive afholdt en ekstra prøve i skriftlig dansk på alle de gymnasiale uddannelser. Den
ekstra prøve placeres således:
3. juni: stx og htx
4. juni: hhx og hf
For at få lagt en hensigtsmæssig skriftlig censur, så det undgås, at en censor har ganske få besvarelser at
bedømme, planlægges følgende proces:
1. STUK laver den 30. april 2020 en teknisk udmelding af censurplanen. Denne censurplan vil være
ufuldstændig og tjener blot det formål, at det bliver muligt for skolerne at foretage supplerende
indberetninger
2. Skolerne indberetter herefter rettelser til den oprindelige skriftlige prøveplan, så skriftlige
prøvehold, der ikke længere optræder i den reducerede prøveplan, slettes, dansk fordeles eventuelt
på de mulige prøvedage og de øvrige skriftlige prøvehold indberettes med det korrekte antal
elever. Det er denne indberetning af rettelser, der vil blive benyttet i forbindelse med den skriftlige
censorallokering. Fristen for indberetning af rettelser er den 1. maj 2020 kl. 12.00.
3. STUK udmelder den samlede skriftlige censurplan den 10. maj 2020
Eksamensplanens offentliggørelse
Den samlede eksamensplan skal offentliggøres den 11. maj 2020. Institutionerne kan offentliggøre,
hvilke fag eleverne skal til prøve i, op til en uge før eksamensplanen offentliggøres den 11. maj 2020,
hvis institutionen er sikker på, at der ikke kommer flere ændringer til prøveplanen. Dette gælder også
for hf-elever.
Afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer
STUK vil senere komme med en udmelding om frister for afgivelse af afsluttende
standpunktskarakterer.
Censormødet for skriftlige censorer
Der afholdes ikke møde for de skriftlige censorer. STUK vil senere give retningslinjer for, hvordan og
hvornår censureringen skal foregå.
Udstedelse af eksamensbeviser
STUK vil senere komme med vejledning om eventuelle særlige forhold ved udstedelse af
eksamensbeviser.

Sendt 15. april 2020: Nyt om eksamen htx/eux - mangel på censorer i teknikfag (htx)
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Der mangler censorer til alle teknikfag på HTX.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet henstiller derfor til, at institutionerne hurtigst muligt indstiller
censorer i teknikfagene.
Indstillingen af censorer foretages som hidtil i XPRS-indberetningen ”Censorkompetence”.
Spørgsmål om dette kan rettes til Nanna Johansen (Nanna.Johansen@stuk.uvm.dk).
Sendt 17. april 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf - oplysning om 1.
optagelsesprøve d. 29 april 2020
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Den 1. optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser d. 29. april 2020 gennemføres som planlagt.
Prøveafholdelsen på den enkelte skole skal naturligvis som alt andet ske under hensyntagen til
Sundhedsstyrelsens retningslinjer, herunder afstandskrav mv.
Opmærksomheden henledes derfor på, at I hurtigst muligt bør indkalde de ansøgere, der er i
målgruppen for optagelsesprøven d. 29. april 2020. I forhold til målgruppen er det kun ansøgere, for
hvem det allerede på nuværende tidspunkt kan afgøres, at de ikke har retskrav på optagelse på de
gymnasiale uddannelser, der kan aflægge prøve d. 29. april. Det drejer sig særligt om ansøgere fra
prøvefrie 9. klasser, ansøgere, der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning og ansøgere, der enten
går i prøvefri 10. klasse eller ikke længere går i grundskolen, og som ikke lever op til adgangskravene fra
9. klasse.
Alle andre ansøgere, hvor det på nuværende tidspunkt ikke kan afgøres, om de har retskrav på
optagelse eller ej, kan først aflægge optagelsesprøve på et senere tidspunkt. Det gælder fx elever, der
senere på skoleåret erklæres ikke-uddannelsesparate i den endelige UPV. Husk at I kan bruge
tjeklisterne, når I skal afgøre, om ansøgeren kan aflægge den pågældende prøve. Fristen for
indberetning af prøveplanen til XPRS er onsdag d. 22. april.
Bedømmelserne vil være tilgængelige i Netprøver søndag d. 10. maj og senest mandag d. 11. maj kl.
8.00 vil I modtage besked om beståelseskriterierne for optagelse på 3årig gymnasial uddannelse,
henholdsvis 2årig HF-uddannelse. I kan derfor afholde samtaler med ansøgerne fra mandag d. 11. maj.
Spørgsmål om indberetning af prøveplanen kan rettes til Trine Enni (Trine.Enni@stukuvm.dk), andre
spørgsmål om optagelsesprøven kan rettes til Anders Ellegaard Pedersen
(Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk). I vil modtage information om de resterede optagelsesprøver
på et senere tidspunkt.

Sendt 22. april 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf - Tekniske problemer med
censorallokeringen i SOP og SRP
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere

Vi oplever i øjeblikket tekniske problemer i forbindelse med testkørsler af vores allokering af censorer
til SRP og SOP. Det betyder, at lærerne i øjeblikket kan se noget af censorallokeringen fra vores
testkørsler, hvis de logger ind i netprøver.dk. Dette er selvfølgelig en fejl, som vi arbejder på at få rettet
så hurtigt som muligt.
Den censorallokering, som lærerne kan se i netprøver.dk, er således ikke den endelige allokering. Den er
derfor misvisende i forhold til, hvilke besvarelser lærerne ender med at blive eksaminatorer og censorer
på.
Vi beklager fejlen.
Sendt 23. april 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf - Mulighed for, at prøvefrie
skoler afgiver standpunktskarakterer til brug for optagelse på gymnasiale uddannelser
Til institutionens leder
Se venligst vedlagte brev af dags dato om prøvefrie skolers mulighed for at afgive
standpunktskarakterer til brug for optagelse på gymnasiale uddannelser.
Vær særligt opmærksom på, at det af brevet fremgår, at elever, der har mulighed for at aflægge
optagelsesprøven den 29. april 2020, også har mulighed for at vælge i stedet at gå til optagelsesprøven i
juni måned (som vil ligge i perioden 19. juni 2020 – 29. juni 2020 på en dato fastlagt af den enkelte
gymnasiale institution) eller den 4. august 2020.

Sendt 24. april 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf: Bekendtgørelse om aflysning af
prøver og tidsplan for afslutning af skoleåret
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Bekendtgørelse om aflysning af prøver mm. er nu blevet udstedt. Bekendtgørelsen kan findes her:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/501
Spørgsmål til bekendtgørelsen kan stilles til Rune Kjærsgaard Jørgensen
Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk
Der er blevet udarbejdet tidsplaner for afslutning af skoleåret for de forskellige gymnasiale uddannelser.
Tidsplanerne findes her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-tiluddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser
Spørgsmål til tidsplanen kan stilles til Trine Rhein-Knudsen Trine.Rhein-Knudsen@stukuvm.dk
Sendt 27. april 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf - Ændring af censormødet i
forbindelse med COVID-19
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere

Censormødet den 16. juni (enkelte fag er friholdt den 15. juni) i Odense Congress Center bliver ikke
afholdt i år pga. COVID-19. For at censuren kan foregå med samme kvalitet som ved det fysiske
censormøde, bliver vi nødt til at foretage nogle ændringer.
Oversigt over forløbet:
18. maj – 4. juni: Eleverne aflægger de skriftlige prøver.
19. maj – 15. juni: Censorerne bedømmer besvarelserne.
16. juni (15. juni): På den i forvejen planlagte dag for censormødet i faget formidler fagkonsulenten
virtuelt oplægget om årets opgavesæt og svarer på evt. spørgsmål fra censorerne.
16. juni (15. juni): Censorerne kontakter hinanden i rettegrupperne, voterer og afgiver karakter i
netprøver.dk. Fagkonsulenten er klar til at svare på spørgsmål evt. over mail eller
anden kommunikationsplatform.
Ligesom andre år vil censorerne kunne tilgå elevbesvarelserne i netprøver.dk dagen efter prøven er
afholdt.
I løbet af formiddagen den 16. juni (15. juni) holder fagkonsulenten et virtuelt oplæg om årets
opgavesæt. Det er et krav, at censorerne deltager i oplægget. Da alle censorer i forvejen er friholdt den
16. juni (enkelte fag er friholdt den 15. juni), anvendes denne oprindelige dato til voteringen. Skolerne
skal derfor fastholde friholdelsen af de skriftlige censorer.
Vi opfordrer til at 1. delprøver på papir indscannes og sendes pr. mail til censorerne. Dette vil lette
censorernes arbejde betydeligt. 1. delprøver på papir kan også sendes med almindelig post til 1. censor
som normalt.
I prøver med en 1. delprøve på papir bliver det 2. censors opgave at returnere de fysiske besvarelser til
den prøveafholdende skolen – dette gælder naturligvis ikke, hvis de er indscannet. Vi anbefaler, at 2.
censors skole står for returneringen af delprøverne til den prøveafholdende skole.
Detaljerede informationer om fagkonsulentens oplæg, votering osv. bliver sendt til censorerne.
Spørgsmål om censormødet kan rettes til Anders Ellegaard Pedersen
(Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk)
Sendt 27. april 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf - Præcisering i forbindelse med
afholdelse af skriftlig eksamen i dansk 2020.
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
På baggrund af henvendelser om placeringen af den skriftlige eksamen i dansk til sommer 2020 skal vi
understrege, at eksamen, som udgangspunkt, skal gennemføres på den oprindelige dato den 19. maj
2020.
Elever må kun flyttes til datoerne den 3. juni (for htx og stx) og den 4. juni (for hhx og hf), hvis skolen
ikke kan overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forbindelse med afholdelse af prøven for
hele årgangen den 19. maj.

Hvis der er for mange prøvehold den 3. og 4. juni, kan det være svært for censorerne at nå at bedømme
alle besvarelserne. Det betyder, at en skole eksempelvis ikke må flytte elever til den sene
prøveforekomst for at give dem mere undervisningstid i skriftlig dansk.
Eventuelle spørgsmål rettes til Brith Dalgaard Nielsen på telefon 23 36 74 83 eller
Brith.Dalgaard.Nielsen@stukuvm.dk.

Sendt 28. april 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf - Genberegning udskydes og
træder først i kraft fra 1. maj 2021
Til institutionens leder
Det blev politisk aftalt i gymnasieaftalen fra 2016, at elever, der tager gymnasial supplering (GSK) efter
deres gymnasiale uddannelse, skal have genberegnet deres karaktergennemsnit i forbindelse med optag
på videregående uddannelse, hvis GSK-resultaterne reducerer karaktergennemsnittet fra det gymnasiale
eksamensbevis.
Børne- og Undervisningsministeriet har tidligere meldt ud, at reglen om genberegning vil træde i kraft
fra 1. maj 2020. Der er imidlertid fortsat en række vanskeligheder forbundet med at etablere den
nødvendige systemtekniske understøttelse, som genberegningen kræver.
Børne- og undervisningsministeren har derfor besluttet, at ikrafttræden af reglerne om genberegning af
elevers karaktergennemsnit udskydes et år. Det betyder, at genberegningen skal træde i kraft den 1. maj
2021 for både studenter fra 2-årigt hf og de 3-årige gymnasiale uddannelser.

Sendt 29. april 2020: Nyt om optagelsesprøven - Fejl i titlen på forsiden af pdf-filen til
optagelsesprøven
Til institutionens leder
Det blev politisk aftalt i gymnasieaftalen fra 2016, at elever, der tager gymnasial supplering (GSK) efter
deres gymnasiale uddannelse, skal have genberegnet deres karaktergennemsnit i forbindelse med optag
på videregående uddannelse, hvis GSK-resultaterne reducerer karaktergennemsnittet fra det gymnasiale
eksamensbevis.
Børne- og Undervisningsministeriet har tidligere meldt ud, at reglen om genberegning vil træde i kraft
fra 1. maj 2020. Der er imidlertid fortsat en række vanskeligheder forbundet med at etablere den
nødvendige systemtekniske understøttelse, som genberegningen kræver.
Børne- og undervisningsministeren har derfor besluttet, at ikrafttræden af reglerne om genberegning af
elevers karaktergennemsnit udskydes et år. Det betyder, at genberegningen skal træde i kraft den 1. maj
2021 for både studenter fra 2-årigt hf og de 3-årige gymnasiale uddannelser.

Sendt 30. april 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf - Information om
sommerterminen 2020
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Vi har herunder samlet en række informationer om afholdelsen af prøverne i sommerterminen 2020.

Information om prøver og eksamen
Information om prøver og eksamen er samlet på ministeriets side om prøver og eksamen.
Offentliggørelse af prøveplanen
Eksamensperioden begynder med offentliggørelsen af prøveplanen. Eksamensplanen offentliggøres
den 11. maj 2020. Denne eksamensplan skal kun indeholde de prøver, som eleverne faktisk skal aflægge
i sommerterminen. Institutionerne må offentligøre, hvilke fag eleverne skal til prøve i op til en uge før
eksamensplanen offentliggøres.
Bevar oplysninger om den enkelte elevs oprindeligt udtrukne prøvefag
I forbindelse med reduktionen i eksamensplanen grundet Covid-19 er det vigtigt, at oplysninger om den
enkelte elevs oprindeligt udtrukne prøvefag bevares. Disse oplysninger skal bruges i forbindelse med
bevisudstedelsen ved udtrukne prøver, hvor den afsluttende standpunktskarakter ophøjes til
prøvekarakter.
Ekstra prøve i skriftlig dansk
I år er der oprettet en ekstra prøveforekomst i dansk på de gymnasiale uddannelser. Den ligger for stx
og htx den 3. juni og for hhx og hf den 4. juni. Vi skal understrege, at institutionerne kun skal bruge
disse prøvedage, hvis de har problemer med at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer i
forbindelse med, at hele årgangen skal aflægge prøve den 19. maj 2020. Hvis der er for mange
prøvehold den 3. og 4. juni, kan det være svært for censorerne at nå at bedømme alle besvarelserne.
Mundtlig censur
Da der på grund af Covid-19 er mange prøver, der er aflyst, efter institutionerne har indmeldt
prøveplanerne, har vi i Kontor for Prøver og Eksamen og Test fjernet så meget af den mundtlige
censur som muligt, som ikke skal bruges. Dette er ikke nogen let øvelse, og det har ikke været være
muligt at gøre det ensartet på tværs af de gymnasiale uddannelser.
Hhx og merkantil eux: Al mundtlig censur med undtagelse af SOP, EOP og DIO er taget af. Det betyder,
at institutionerne selv skal finde censorer til omprøver, elever på særlige vilkår og selvstuderende. Til
disse mundtlige prøver kan institutionerne i år benytte intern censur.
Htx og teknisk eux: Her er der lagt censur på alle de mundtlige prøver, og institutionerne bliver nødt til
selv at afmelde den censur, de ikke skal bruge.
Stx og hf: Her har vi fjernet så meget censur som muligt, men der er meget, vi ikke har kunnet fjerne
bl.a. på grund af potentielle samlæsningshold mellem hf og stx. Derfor skal der også her aflyses censur,
og man skal tjekke en ekstra gang, om alle hold, der skal til prøve, også har fået allokeret censorer. Hvis
der er hold, der mangler censorer, må institutionen selv finde censorer.
Der vil være nogle prøvehold med 3 elever eller derunder, hvor vi ikke har allokeret censorer. Her skal
institutionerne selv finde en censor ved at benytte censorudvekslingsplanen eller benytte sig af intern
censur.
Skriftlig censur
For at få lagt en hensigtsmæssig skriftlig censur, så det undgås, at vi udmelder censur, som senere skal
trækkes tilbage planlægges følgende proces:
1. STUK laver den 30. april 2020 en teknisk udmelding af censurplanen. Denne censurplan vil
være ufuldstændig og tjener blot det formål, at det bliver muligt for skolerne at foretage
supplerende indberetninger

2. Skolerne indberetter herefter rettelser til den oprindelige skriftlige prøveplan, så skriftlige
prøvehold, der ikke længere optræder i den reducerede prøveplan, ikke indberettes. Dansk
fordeles eventuelt på de mulige prøvedage, og de øvrige skriftlige prøvehold indberettes med
det korrekte antal elever.
3. Det er denne indberetning af rettelser, der vil blive benyttet i forbindelse med den skriftlige
censorallokering. Fristen for indberetning af rettelser er den 1. maj 2020 kl. 12.00.
4. STUK udmelder den samlede skriftlige censurplan den 10. maj 2020
Mundtlige prøver
Opgaver og materialer skal sendes til censor mindst fem hverdage før prøvens afholdelse, med mindre
særlige forhold er til hinder herfor. Det kan betyde, at udsendelsen må foretages, før eksamensplanen er
offentliggjort. Udsendelsen må da kun ske i et omfang, der ikke medfører, at andre dele af
eksamensplanen kan udledes.
Afvikling af skriftlige prøver i Netprøver.dk
Alle institutioner skal benytte Netprøver.dk, når de afvikler de skriftlige prøver i sommer- og
sygeterminen 2020. Generel information om Netprøver.dk kan findes her.
Information om prøveafvikling med Netprøver.dk i sommer- og sygeterminen 2020 – herunder
oversigter over, hvad der skal udleveres af institutionerne ved prøverne – findes her.
Ved prøver med delprøve uden hjælpemidler åbner Netprøver.dk kl. 9.00, så ordblinde elever her kan
tilgå den tilgængeliggjorte 1. delprøve uden hjælpemidler i en version, som er tilpasset til oplæsnings- og
ordforslagsprogrammer. De ordblinde elever må ikke aflevere deres besvarelse af delprøven uden
hjælpemidler i Netprøver.dk. De skal enten aflevere en håndskrevet besvarelse eller printe en digital
besvarelse, så besvarelserne kan indgå sammen med de andre besvarelser af 1. delprøve uden
hjælpemidler, når de skal sendes til censorerne. Vi opfordrer til, at 1. delprøver på papir indscannes og
sendes pr. mail til censorerne. Dette vil lette censorernes arbejde betydeligt, især fordi der ikke afholdes
censormøde i år.
Censorerne vil fra denne sommertermin kunne se prøvesættene sammen med elevbesvarelserne i
Netprøver.dk, dagen efter prøven er afholdt.
Tekniske spørgsmål til Netprøver.dk kan rettes til teknisk support for Netprøver.dk på tlf.: 70 21 21 50
eller indsendes via formular til support.
Plan-B
Hvis der mod forventning opstår udfordringer med at afvikle de skriftlige prøver i sommerterminen
2020 fra Netprøver.dk, har I mulighed for at downloade prøvematerialet fra Plan B-løsningen.
Prøvematerialet til de prøver, I afholder, bliver tilgængeligt via https://planb.netproever.dk to timer før
prøvestart den pågældende dag. Det er de af institutionens medarbejdere med rollerne it-ansvarlig og
eksamensansvarlig, der kan benytte Plan-B. Det er en god ide, at I på forhånd har besluttet, hvordan I
vil distribuere prøvematerialet til eleverne fra Plan-B, hvis Netprøver.dk ikke fungerer.
Der logges på Plan-B på samme måde, som der logges på Netprøver.dk. Det er muligt både at benytte
UNI-Login og NemID.
Er der delprøver på papir, som I har glemt at bestille via Prøveshoppen, kan de også downloades fra
Plan-B to timer før prøvestart den pågældende dag.

Se nærmere i vejledninger ”Nødprocedurer for Netprøver.dk” og ”Plan-B, brugervejledning til
eksamensansvarlige” på findes her.
Tekniske spørgsmål til Plan-B kan rettes til teknisk support for Netprøver.dk på tlf.: 7021 2150 eller
indsendes via formular til support.
Bestilling og levering af prøvemateriale
Skolerne har i år benyttet Prøveshoppen til bestilling af det fysiske prøvemateriale som cd’er med
forberedelsesmateriale og bilag samt papirhæfter til prøver med 1. delprøver uden hjælpemidler.
Det bestilte prøvemateriale er allerede blevet pakket af Rosendahls, så det er ikke muligt at afbestille
fysisk prøvemateriale for de elever, der alligevel ikke skal til prøve i år.
Den 27. april udsendte trykkeriet Rosendahls prøvemateriale til institutionerne, det kan forventes til
modtagelse på institutionerne senest 29. april. Prøvematerialet bliver sendt med GLS. Hvis der mod
forventning er fejl i leverancerne, mangler materiale, eller institutionen har fået tilsendt forkert
materiale, skal I kontakte trykkeriet ved at sende en e-mail til proevemateriale@rosendahls.dk.
Bestilte oversættelser og transskriberinger vil blive sendt separat på en senere dato.
Skriftlige opgavesæt med ”dødningehoved”
Ved nogle prøver skal der uddeles trykte opgavesæt, fx i forbindelse med prøver der indeholder
delprøver uden hjælpemidler. Institutionen bedes i alle tilfælde sikre, at åbning af opgavesæt (stx/vaf)
med ”dødningehoved” først sker ved en prøves anden prøveforekomst.

Prøver afholdt på engelsk eller tysk
Institutioner, der har tilladelse til at afholde prøver på engelsk eller tysk, skal huske at sende et
eksemplar af det oversatte prøvemateriale til censorerne. Materialet kan sendes på e-mail til censorerne,
når prøven er afholdt. Censorernes e-mailadresse fremgår på holdet i Netprøver.dk.
Regler og vejledninger
Bekendtgørelser, myndighedskrav, vejledninger og orienteringer, der er relevante for administration,
lærere, censorer og elever i forbindelse med prøver og eksamen ved de gymnasiale uddannelser og i
eux-forløb, er samlet her. Her findes bl.a. information om brug af hjælpemidler og adgang til internettet
under prøverne.
Derudover er der oprettet en ny underside på uvm.dk med anbefalinger og vejledningsmaterialer i
forbindelse med eksamensafholdelse og snyd ved prøverne. Siden er primært rettet mod elever, der er
omfattet af de nye eksamensregler efter gymnasiereformen fra 2016. Siden kan findes her.
Meddelelser fra ministeriet til institutionerne i den skriftlige eksamensperiode
Der kan opstå situationer, hvor det er nødvendigt at give besked om forhold ved en skriftlig prøve
øjeblikkeligt. Meddelelser af denne type vil blive sendt pr. e-mail til institutionens officielle emailadresse. I perioden med de skriftlige prøver skal denne postkasse derfor tjekkes hver dag i god tid
før kl. 9 og løbende under de respektive prøveafholdelser.

Ved akut opståede problemer uden for ministeriets normale åbningstid kan der ringes eller sendes SMS
til Søren Vagner, tlf.: 22 81 32 29.
Vi takker for samarbejdet om forberedelsen af eksamensperioden og ser frem til et fortsat konstruktivt
samarbejde om de spørgsmål, der måtte dukke op inden, at studenterne springer ud til sommer.

Sendt 30. april 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf - Afvikling af skriftlig eksamen i
musik, sommertermin 2020
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Udlevering og aflevering af opgavesæt i musik A stx sommer- og sygetermin 2020
Den skriftlige prøve i musik A på stx vil i sommer- og sygeterminen 2020 udelukkende blive afviklet
med brug af Netprøver.dk med mindre der er tale om elever, der skal op på gamle vilkår (fx omgængere
eller 4-årige mgk'ere – se på følgende side om proceduren for disse).
Elever på formiddagshold må først forlade prøvelokalet kl. 13.00. Dette gælder uanset om den enkelte
skole anvender muligheden for eftermiddagshold eller ej.
Den skriftlige prøve i musik er ligesom tidligere år delt i to delprøver: musikteori 1 og musikteori 2 (M1
og M2). Men fra i år skal begge delprøver være tilgængelige fra eksamens begyndelse (kl. 8.00 og kl.
13.00), og alle hjælpemidler vil være tilladt ved begge delprøver. De to delprøver skal endvidere
afleveres samtidig ved eksamens afslutning, idet musikteori 2 skal afleveres under ”Besvarelse”, mens
musikteori 1 skal afleveres under ”Ekstramateriale”. Begge delprøver skal afleveres i pdf.
Idet eksaminanderne ikke vil modtage en særskilt kvittering for aflevering af musikteori 1 under
”Ekstramateriale” i Netprøver, påhviler det institutionen at sikre, at denne aflevering har fundet sted,
før eksaminanden forlader eksamen. Fx ved at den eksamensansvarlige åbner de enkelte eksaminanders
afleveringsmapper i Netprøver, eller ved at eksaminanden viser sine Netprøve-afleveringer til
eksamensvagten. Det kan være en god ide at opfordre eksaminanderne til at navngive deres afleveringer
M1 og M2 (for henholdsvis musikteori 1 og musikteori 2), så de er let genkendelige.
Det påhviler ligeledes institutionen at orientere eksaminanderne om denne afleveringsprocedure, senest
ved eksamens begyndelse.
Både konverteringen til pdf af musikteori 1 fra tekstbehandlingsprogram (med særlige funktionsfonte,
der ikke altid integreres) og musikteori 2 fra nodeskrivningsprogram kan frembyde særlige problemer
for nogle eksaminander (afhængig af font, tekstbehandlings- og nodeskrivningsprogram). Institutionen
bør sikre sig, at holdenes undervisere er klar over disse problemer, og på forhånd har instrueret
eksaminanderne i, hvordan man løser dem.
Endelig har musikfaget i år et særligt teknisk problem, idet et af de mest anvendte
nodeskrivningsprogrammer (Primus) ikke fungerer på Macs styresystem Catalina. Det vil sige, at elever
som dagen før eksamen ved et uheld er kommet til at opdatere deres Mac, ikke vil være i stand til at
løse M2-opgaven. På baggrund af disse tekniske udfordringer anbefales det, at skolen sikrer, at der er en
teknisk kyndig musiklærer tilstede ved eksamen.
Spørgsmål kan rettes til fagkonsulent Thomas Hammer, e-mail: thomas.erik.hammer@stukuvm.dk, tlf:
21647919.

