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Sendt 3. februar 2020: Nyt om htx/eux og stx/hf - Ingen videoanalyse ved skriftlig eksamen i
fysik A stx og geovidenskab A htx og stx
Til institutionens fysiklærere og geovidenskabslærere.
Implementeringen af de digitale opgaveformater, i forbindelsen med overgangen til de nye prøveformer
(reform 2017), har resulteret i en række udfordringer med at sikre den tekniske afvikling af opgaverne.
Der vil derfor ikke blive stillet eksamensopgaver, hvor eksaminanderne forventes at kunne løse en
kinematisk problemstilling med videoanalyse ved den skriftlige eksamen i fysik A, stx og geovidenskab
A, htx og stx. Dette vil gælde ved sommer-og sygeterminen (maj – juni, august) 2020.
Spørgsmål til dette kan rettes til fagkonsulent Thomas Brun Kristensen
Thomas.brun.kristensen@stukuvm.dk.
Sendt 6. februar 2020: Nyt om eksamen htx/eux - Projektoplæg/tema til ny og gl. matematik B
(htx), 3. april 2020
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Ny matematik B, htx, udlevering af projektoplæg/tema, 3. april 2020 (ny-htx201-MAT/B03042020)
Projektoplæg til ny-htx201-MAT/B-03042020 vil være tilgængelig kl. 8.00 på datoen for udlevering på
Materialeplatformen. Der udleveres altså ikke administrator-cd og lærerkuvert til denne
prøveforekomst.
Gl. matematik B, htx, udlevering af projektoplæg/tema, 3. april 2020 (gl-htx201-MAT/B03042020)
Bestilling af projektoplæg til gl-htx201-MAT/B-03042020 skal foretages via prøveshoppen i perioden
10. - 21. februar 2020. Projektoplæg/tema sendes som én administrator-cd og én lærerkuvert til hver
institution, der har bestilt. Ved bestillingen på prøveshoppen angives for hver prøveforekomst, hvor
mange elever der er til den aktuelle prøveforekomst, også selvom institutionen kun modtager én cd og
én lærerkuvert.
Den enkelte institution skal sørge for, at de medarbejdere, der skal kunne bestille prøvematerialet, bliver
oprettet som brugere i prøveshoppen. Der kan oprettes flere medarbejdere på hver institution.
Der er adgang til prøveshoppen via linket http://www.rosendahlsonline.dk/login.aspx?cfg=uvm. Til
oprettelse af nye brugere benyttes registreringskoden: shoPP1jan
Sendt 7. februar 2020: Nyt om eksamen stx/hf - vejledende opgavesæt nr. 4 til matematik, stx
B-niveau, og justerede undervisningsvejledninger
Til institutionens leder, eksamensplanlæggere og matematiklærere
I henhold til tidligere fremsendt information (19. november 2019) om nye vejledende opgavesæt til
matematik på stx B-niveau kan vejledende opgavesæt 4 nu tilgås på Materialeplatformen.
De tidligere omtalte fremtidige justeringer af opgavesættene til de skriftlige prøver i matematik på stx Bniveau har nødvendiggjort præciseringer i undervisningsvejledningen til stx matematik C/B/A.
Tilsvarende præciseringer er foretaget i undervisningsvejledningen til hf matematik C/B. Begge
vejledninger kan hentes via https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-oglaereplaner/laereplaner-2017.
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Sendt 19. februar 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf - Forberedelsesmateriale og
projektoplæg/tema til ny og gl. matematik A og B april/maj 2020
Til institutionens ledere og eksamensplanlæggere
Bestilling af forberedelsesmateriale og projektoplæg/tema til ny og gl. matematik A og B april/maj 2020
Som noget nyt vil projektoplæg/tema og forberedelsesmateriale til matematik A og B på ny ordning,
fremadrettet blive gjort tilgængeligt for skolerne på Materialeplatformen og ikke blive tilsendt som en
administrator cd.
For at imødekomme ønsket om en tidligere adgang for undervisere, vil projektoplæg/tema og
forberedelsesmaterialet være at finde på Materialeplatformen 14 dage før udleveringsdatoen. Vi skal da
bemærke, at materialet ikke må udleveres til elever før den angivne dato.
Projektoplæg/tema og forberedelsesmateriale på gammel ordning vil forsat blive udleveret som en
administrator cd, der skal bestilles i Prøveshoppen. Her vil der som tidligere være en lærerkuvert til
rådighed for underviserne.
For yderligere information, se oversigten ”Bestillingsperioder og udsendelse af prøvemateriale 20192020” under punktet Prøvemateriale.
Matematik B, htx, udlevering af projektoplæg/tema, 3. april 2020
·
Ny-htx201-MAT/B-03042020 - vil være tilgængelig 20. marts 2020 på
Materialeplatformen. Der udleveres derfor ikke administrator-cd og lærerkuvert til denne
prøveforekomst.
·
Gl-htx201-MAT/B-03042020 - skal bestilles via prøveshoppen i perioden 10. - 21.
februar 2020. Projektoplæg/tema sendes som én administrator-cd og én lærerkuvert til hver institution,
der har bestilt. Ved bestillingen på prøveshoppen angives for hver prøveforekomst, hvor mange elever
der er til den aktuelle
prøveforekomst, også selvom institutionen kun modtager én
cd og én lærerkuvert.
Matematik A, htx, udlevering af forberedelsesmateriale, 25. maj 2020
·
Ny-htx201-MAT/A-25052020 - vil være tilgængelig 11. maj 2020 på
Materialeplatformen. Der udleveres derfor ikke administrator-cd og lærerkuvert til denne
prøveforekomst.
·
Gl-htx201-MAT/A-25052020 - skal bestilles via prøveshoppen i perioden 11. - 31. marts
2020. Projektoplæg/tema sendes som én administrator-cd og én lærerkuvert til hver institution, der har
bestilt. Ved bestillingen på prøveshoppen angives for hver prøveforekomst, hvor mange elever der er til
den aktuelle
prøveforekomst, også selvom institutionen kun modtager én cd og én
lærerkuvert.
Matematik B, hhx, udlevering af projektoplæg/tema, 3. april 2020
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·
Ny-hhx201-MAT/B-03042020 - vil være tilgængelig 20. marts 2020 på
Materialeplatformen. Der udleveres derfor ikke administrator-cd og lærerkuvert til denne
prøveforekomst.
Matematik A, hhx, udlevering af forberedelsesmateriale, 22. april 2020
·
Ny-hhx201-MAT/A-22042020 - vil være tilgængelig 8. april 2020 på
Materialeplatformen. Der udleveres derfor ikke administrator-cd og lærerkuvert til denne
prøveforekomst.
Matematik A, stx, udlevering af forberedelsesmateriale 22. april 2020
·
Ny-stx201-MAT/A-22042020 - vil være tilgængelig 8. april 2020 på Materialeplatformen.
Der udleveres derfor ikke administrator-cd og lærerkuvert til denne prøveforekomst.
Den enkelte institution skal sørge for, at de medarbejdere, der skal kunne bestille prøvematerialet, bliver
oprettet som brugere i prøveshoppen. Der kan oprettes flere medarbejdere på hver institution.
Der er adgang til prøveshoppen via linket http://www.rosendahlsonline.dk/login.aspx?cfg=uvm. Til
oprettelse af nye brugere benyttes registreringskoden: shoPP1jan
Sendt 19. februar 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf – Mangel på censorer i dansk
og engelsk, ny bioteknologi og alternativ censursprog
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Der mangler skriftlige censorer.
Lige nu mangler der 104 censorer til dansk, stx, 221 censorer til engelsk, stx, 41 censorer til engelsk,
hhx og 20 censorer til engelsk, htx.
Vi skal gøre opmærksom på, at der skal indberettes censorer i fagene bioteknologi, htx (6687A) og
bioteknologi, stx (4679A), jf. ny reform. Der er allerede indberettet censorer til forsøgsfaget 5742A fra
gammel ordning. Disse censorer skal også indberettes som censorer til de nye fag bioteknologi, htx
(6687A) og bioteknologi, stx (4679A).
Husk også at indberette censorerne med alternativt censursprog, hvis de kan censurere på engelsk eller
tysk. I forbindelse med SRP/SOP på den ny reform kommer vi i år til at skulle bruge flere censorer fra
især de mindre fag, der kan censurere på engelsk eller tysk.
Det er vigtigt med den nødvendige censorressource til bedømmelsesarbejdet. Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet opfordrer derfor til, at institutionen hurtigst muligt indstiller censorer i de
nævnte fag.
Indstilling af censorer foretages som hidtil i XPRS-indberetningen "Censorkompetence" med
markering af evalueringsform, belastningsprocent og alternativt censursprog.
Spørgsmål om dette bedes rettet til Ulla Marion Agerbo (telefon 2425 7870 eller e-mail:
ulla.marion.agerbo@stukuvm.dk) eller Rune Kjærsgaard Jørgensen
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Sendt 21. februar 2020: Nyt om den gymnasiale optagelsesprøve - datoer for prøvens afholdelse
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Datoerne for optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser i 2020 er nu fastlagt. Der skal afholdes fire
optagelsesprøver på følgende dage:
·
·
·
·

onsdag den 29. april
fredag den 12. juni
mandag den 29. juni
tirsdag den 4. august

Det er blevet besluttet at indføre en tidlig optagelsesprøve, der afholdes den 29. april, og som kun er
for ansøgere, hvor det allerede på dette tidspunkt kan afgøres, at de ikke har retskrav på optagelse. Det
er fx elever fra prøvefrie skoler eller elever, der ikke følger undervisning i 2. fremmedsprog. De tre
andre prøver følger samme model som sidste års optagelsesprøver. Prøven den 12. juni er således
fortrinsvis et tilbud til de elever, der primo juni ikke er vurderet uddannelsesparate og til de elever, der
kunne have aflagt prøven den 29. april. Prøven den 29. juni er fortrinsvis for de elever, der ikke har
bestået folkeskolens afgangseksamen i 2020. Prøven den 4. august er fortrinsvis en sygeprøve. Hvis en
ansøger ikke består en optagelsesprøve, kan de efterfølgende prøvedatoer bruges til at aflægge
optagelsesprøven igen. Dog kan man kun aflægge prøve to gange i et optagelsesår.
Der kan læses mere om optagelsesprøverne på vores side Optagelsesprøven. Forud for de enkelte
prøver, vil skolerne modtage flere detaljerede informationer om prøverne.
Sendt 24. februar 2020: Nyt om den gymnasiale optagelsesprøve - datoer for prøvens afholdelse
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Datoerne for optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser i 2020 er nu fastlagt. Der skal afholdes fire
optagelsesprøver på følgende dage:
·
·
·
·

onsdag den 29. april
fredag den 12. juni
mandag den 29. juni
tirsdag den 4. august

Det er blevet besluttet at indføre en tidlig optagelsesprøve, der afholdes den 29. april, og som kun er
for ansøgere, hvor det allerede på dette tidspunkt kan afgøres, at de ikke har retskrav på optagelse. Det
er fx elever fra prøvefrie skoler eller elever, der ikke følger undervisning i 2. fremmedsprog. De tre
andre prøver følger samme model som sidste års optagelsesprøver. Prøven den 12. juni er således
fortrinsvis et tilbud til de elever, der primo juni ikke er vurderet uddannelsesparate og til de elever, der
kunne have aflagt prøven den 29. april. Prøven den 29. juni er fortrinsvis for de elever, der ikke har
bestået folkeskolens afgangseksamen i 2020. Prøven den 4. august er fortrinsvis en sygeprøve. Hvis en
ansøger ikke består en optagelsesprøve, kan de efterfølgende prøvedatoer bruges til at aflægge
optagelsesprøven igen. Dog kan man kun aflægge prøve to gange i et optagelsesår.
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Der kan læses mere om optagelsesprøverne på vores side Optagelsesprøven. Forud for de enkelte
prøver, vil skolerne modtage flere detaljerede informationer om prøverne.
Sendt 24. februar 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf - Generalprøven med
Netprøver.dk den 25. februar 2020 og nyt Unilogin
Til alle institutioner
Børne- og Undervisningsministeriet har implementeret et nyt og mere sikkert Unilogin. Vi glæder os til
at få testet det nye Unilogin, når cirka 23.000 elever logger på Netprøver.dk til generalprøven den 25.
februar 2020. Hvis der mod forventning skulle opstå udfordringer for et mindre antal elever, kan skolen
anvende de velkendte nødprocedurer, som findes på www.uvm.dk/netproever/brugervejledninger.
I den særlige situation, at der opstår generelle udfordringer med Unilogin, kan skolen beslutte at
gennemføre en eventuel terminsprøve uden brug af Netprøver.dk

Sendt 27. februar 2020: Nyt om eksamen hhx/htx og stx/hf - Ny administrativ prøvekalender
til Optagelsesprøven 2020
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Vi har lagt en Administrativ prøve- og eksamenskalender og en tilhørende Prøve- og eksamenskalender
til optagelsesprøverne i 2020 ud på vores hjemmeside. Disse kan findes via dette link.
Prøvekalenderen er også udmeldt i XPRS.
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