Information sendt fra Kontor for Prøver, Eksamen og
Test til institutionerne, juni & juli 2020
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Sendt 3. juni 2020: Nyt om Optagelsesprøven - Vigtig information om indberetning til
optagelsesprøven i perioden den 19. – 29. juni 2020 til institutioner der bruger LUDUS
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
I forbindelse med indberetningen af ansøgere til optagelsesprøven i perioden den 19. – 29. juni 2020 vil
der være fejl i indberetningen til XPRS fra institutioner, der bruger LUDUS, sådan at indberetningen
ikke bliver registeret på de(n) indberettede dato(er) i XPRS.
Derfor skal alle institutioner der bruger LUDUS, efter de har indberettet de(n) fiktive ansøger(e) til
optagelsesprøven, hurtigst muligt og senest den 8. juni, kontakte Trine Enni på mail
Trine.Enni@stukuvm.dk. Mailen skal indeholde følgende oplysninger:
•
•
•

prøveholds holdnavn
holdidentifikation
de(n) ønskede prøvedato(er)

Når vi har modtaget ovenstående informationer, flytter vi prøveholdene til de ønskede
prøveforekomster.

Sendt 3. juni 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf - Opdateret vejledning om
ombedømmelse og omprøver, herunder SRP, SOP og EOP
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Vedhæftet er en opdateret vejledningen for ombedømmelse og omprøve således, at den også omfatter
SRP, SOP og EOP.
Vejledningen vil også blive lagt på vores hjemmeside her.

Sendt 4. juni 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf: Eksamensbeviser – 2020
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Nedenfor er samlet en række forhold vedrørende udstedelse af eksamensbeviser for de gymnasiale
uddannelser. Nogle af disse forhold er foranlediget af covid-19-foranstaltningerne, mens andre er
præciseringer på baggrund af en række henvendelser.
Bagsidetekster
Bevisernes bagsidetekster er opdateret, herunder med en henvisning til nødprøvebekendtgørelsen.
Fremadrettet vil der være to kategorier af bagsideteksterne, en med en henvisning til
nødprøvebekendtgørelsen og en uden.
Afsluttende standpunktskarakterer der ophøjes til prøvekarakterer
I de tilfælde, som fx på hhx, htx, stx og eux, hvor en afsluttende standpunktskarakter er ophøjet til en
prøvekarakter, anføres karakteren både i årskarakterkolonnen og i prøvekarakterkolonnen på beviset.
Det skal ikke markeres, at der er tale om ophøjet standpunktskarakter. I tilfælde som fx på hf og GSK,
hvor der ekstraordinært gives en afsluttende standpunktskarakter, der skal ophøjes til prøvekarakter,
anføres karakteren alene i prøvekarakterkolonnen på beviset.

Afsluttende standpunktskarakterer i fag med to standpunktskarakterer og kun én
prøvekarakter
Afgivelsen af afsluttende standpunktskarakterer, der ophøjes til én prøvekarakter på beviset, afhænger
af prøven i faget, og overføres på én af følgende to måder i stx, hhx, htx og eux:
1. Hvis prøven indeholder både den skriftlige og mundtlige dimension af faget, og således kan
anskues som en samlet prøve, fastsættes standpunktskarakteren som et simpelt gennemsnit af
den mundtlige og skriftlige afsluttende standpunktskarakter. Den samlede karakter ophøjes til
prøvekarakter på eksamensbeviset. Ved simpelt gennemsnit forstås, at de to karakterer lægges
sammen og divideres med to. Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis
gennemsnittet ligger præcis midt mellem to karakterer, rundes op til den højeste karakter. Det
drejer sig om følgende fag:
• Matematik B (hhx og htx)
2. Hvis prøveformen i et fag derimod udelukkende er mundtlig, er det den mundtlige
afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter på beviset. Det drejer sig om
følgende fag:
• Biologi B (htx, stx og teknisk eux)
• Kemi B (stx og htx samt de hf elever og eux elever der læser efter disse læreplaner)
• Fysik B (htx, stx)
• Matematik C (hhx)
• Naturgeografi B (stx)
• Fransk begyndersprog B (valgfag)
• Italiensk begyndersprog B (valgfag)
• Spansk begyndersprog B (valgfag)
• Fransk fortsættersprog B (hhx og stx)
• Tysk fortsættersprog B (hhx + stx)
• Tysk begyndersprog B (valgfag)
Hf-elever og kursister på hf-enkeltfag og gymnasial supplering skal have afsluttende
standpunktskarakterer svarende til de aflyste prøver. I fag med kun en mundtlig prøve, skal der således
kun gives én afsluttende standpunktskarakter med udgangspunkt i fagets samlede faglige mål, og denne
ophøjes til prøvekarakter.
Prøver der ikke kunne aflægges fx som følge af manglende mulighed for at udfærdige et
produkt, og hvor det heller ikke er muligt at afgive en afsluttende standpunktskarakter
I nogle tilfælde har det ikke været muligt at afholde en prøve, da nødundervisningen ikke har gjort det
muligt for eleven at etablere grundlaget for prøven (fx en selvstuderende, der ikke har kunne aflægge en
mundtlig prøve pga. manglende laboratorieøvelser), samtidigt med, at det heller ikke er muligt at give en
afsluttende standpunktskarakter. I disse tilfælde sættes en streg ( - ) i karakterfeltet for den pågældende
prøve. I indberetningen til Eksamensdatabasen skal anvendes årsagskode ’95 Særlige forhold’.

Merit
Der har over tid været forskellig praksis for håndtering af merit på eksamensbeviserne. For at sikre
ensartethed i den måde, merit optræder på eksamensbeviserne, fastlægges nu principper herfor.
Det helt overordnede princip er, at de betegnelser/fagkoder for fag/forløb, der optræder i venstre
kolonne af beviset, skal høre til den uddannelse, som eksamensbeviset hører til. I kolonnen ”Særlige
oplysninger” anføres de relevante oplysninger vedrørende merit: institutionsnummer, termin og
uddannelse/aktivitet, der meriteres fra. Dette gælder også, hvis der gives merit ved substitution.
Nedenfor er givet tre eksempler på merit:
Eksempel 1
En elev, der har gennemført engelsk B fra hhx, skifter til stx. På eksamensbeviset (stx) påføres det
således:

Årskarakterer
Fag

Vægt

Prøvekarakterer

Særlige oplysninger

Karakt EC Vægt Karakter ECTS Institution
er
TS

Termin

Merit

Engelsk
B, skr.

0,75

10

B

0,75

12

A

280504

S19

Hhx

Engelsk
B, mdtl.

0,75

7

C

-

-

-

280504

S19

Hhx

Eksempel 2
En elev, der skifter uddannelse fra stx til htx efter at have aflagt grundforløbsprøverne i stxuddannelsen, får et eksamensbevis (htx), der indeholder følgende:

Årskarakterer
Fag

Vægt

Prøvekarakterer

Karak ECTS
ter

Særlige oplysninger

Vægt Karakter ECTS Institution

Termin

Merit

Naturvidens
kabeligt
grundforløb

0,25

10

B

-

-

-

265022

V17/18

Stx

Produktudvi
kling

0,25

7

C

-

-

-

265022

V17/18

Stx

I eksemplet har den pågældende elev fået karakteren 10 i naturvidenskabeligt grundforløb (fra stx) og
karakteren 7 i almen sprogforståelse (stx). I bemærkningsfeltet angives, at almen sprogforståelse fra stx
har givet merit for produktudvikling.

Eksempel 3
En elev har i Australien gennemført kurset "Architecture and Design". Skolen har i forbindelse med, at
den pågældende elev blev optaget, givet merit (ved substitution) for faget billedkunst C.
På beviset påføres det således:

Årskarakterer
Fag
Billedkunst C

Prøvekarakterer

Vægt Karakter ECTS
-

-

-

Særlige oplysninger

Vægt Karakter ECTS Institution
-

-

-

-

Termin

Merit

S17

-

I bevisets bemærkningsfelt angives, at der er givet merit for billedkunst C uden karakter. I
bemærkningsfeltet angives, at det australske kursus ”Architecture and Design” har givet merit uden
karakter for billedkunst C.
Sendt 9. juni 2020: Nyt om Optagelsesprøven - Arbejdstid til censurarbejde i forbindelse med
optagelsesprøverne d. 19.-29. juni
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
På baggrund af forespørgsler herom vil vi gøre opmærksom på, at når institutionerne selv skal udpege
egne lærere til at censurere besvarelserne af optagelsesprøven d. 19.-29. juni, indgår dette censurarbejde
som en del af lærernes beskæftigelse på skolen. Censurarbejdet skal derfor indgå som en del af den tid,
lærerne har arbejdet, ved den årlige opgørelse af lærernes arbejdstid.
Institutioner kan vælge at bruge Styrelsen for Undervisning og Kvalitets vejledende rettenorm på 4
opgaver i timen, som skriftlige eksterne censorer normalt arbejder ud fra, som udgangspunkt for hvor
lang tid, der skal bruges på arbejdet.

Sendt 9. juni 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf - Mails til skriftlige censorer
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Vi har erfaret at mails, udsendt af fagkonsulenterne til de skriftlige censorer om dette års virtuelle
censormøde, i nogle tilfælde ikke når frem, fordi de bremses af institutionernes spamfilter. Vi vil derfor
bede institutionerne sikre, at institutionernes lærere kan modtage mails fra @stukuvm.dk og eventuelle
mails fra @stukuvm.dk, der er endt i spamfiltret, bliver dirigeret videre til de retmæssige modtagere.
Sendt 17. juni 2020: Nyt om optagelsesprøven - Vigtig orientering om optagelsesprøven til de
gymnasiale uddannelser i perioden den 19. – 29. juni 2020
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere

I forbindelse med optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser i perioden den 19. – 29. juni 2020, vil
styrelsen dagligt sende mails til alle institutioner om dagens optagelsesprøve. Den daglige mail vil
indeholde følgende:
•
•

Rettevejledninger, pointskalaer og facitlister til dagens opgavesæt
Bestå-grænserne til dagens opgavesæt til 3-årig gymnasiale uddannelser og 2-årig hf

Det er vigtigt, at de lokale censorer anvender de for dagen fremsendte rettevejledninger mm., når de
bedømmer ansøgernes besvarelser. I denne mail er der vedhæftet eksempler på rettevejledninger,
pointskala og facitlister til optagelsesprøven, som I bedes videresende til de lokale censorer.
Besvarelserne vil være tilgængelig i Netprøver dagen efter prøveforekomsten, hvor både administrativt
personale og de indberettede censorer kan tilgå besvarelserne. Det er vigtigt, at digital videreformidling
af besvarelserne til censorer, der ikke har adgang til besvarelserne i Netprøver, alene sker via sikker
mail. Alternativt kan videreformidlingen ske på fysisk papir.
Det digitale opgavesæt til optagelsesprøven, kan kun åbnes i Google Chrome browser. Skulle der være
ansøgere, der ikke har Google Chrome installeret på deres medbragte computer, anbefaler vi, at I
hjælper med at installere browseren, alternativt lader ansøgeren aflægge prøven på papir. Institutionen
kan i sådanne tilfælde forlænge ansøgerens afleveringsfrist.
Vi beder jer sikre, at de indberettede lokale censorer indtaster pointene fra bedømmelserne i Netprøver,
inden samtalerne med ansøgerne afholdes. Dette er vigtigt for at se, hvordan ansøgerne klarer sig til
optagelsesprøven og til at holde styr på antallet af prøveforsøg.
Skoler, der ønsker, at ansøgerne skal aflægge optagelsesprøven på fysisk papir, kan fra kl. 8.00 på dagen
for prøveforekomsten hente opgavesættet i PlanB.
Får man behov for at tilmelde en ansøger på dagen for prøveforekomsten, gøres dette direkte i
Netprøver. For at tilmelde en ansøger til optagelsesprøven, skal ansøgeren først oprettes som bruger i
Netprøver, inden ansøgeren kan fremsøges og føjes til en prøveforekomst, se mere i den vedhæftede
vejledning for oprettelse af ansøgere i Netprøver.
Vigtig information til skoler, der anvender EASY og har flere prøveforekomster
I kan kun se den seneste indberettede prøveforekomst i EASY, men alle indberettede
prøveforekomster vil være oprettet i Netprøver. Når I skal indberette ansøgere til en anden
prøveforekomst, end den I kan se i EASY, skal I gøre dette direkte i Netprøver, ved at følge den
vedhæftede vejledning for oprettelse af ansøgere i Netprøver.
Vigtig information til skoler, der anvender LUDUS
I Netprøver skal I ændre datoen for prøveafholdelsen for de indberettede elever, sådan at datoen passer
med datoen for prøveforekomsten. Alle andre ansøgere, der ikke allerede er på prøveforekomster i
Netprøver, bliver I nødt til at oprette direkte i Netprøver ved at følge den vedhæftede vejledning for
oprettelse af ansøgere i Netprøver.
Spørgsmål om indberetning af prøvehold og ansøgere rettes til Trine Enni (Trine.Enni@stukuvm.dk),
alle andre spørgsmål rettes til Anders Ellegaard Pedersen (Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk).

Sendt 18. juni 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf – ombedømmere til skriftlige
prøver
Til institutionens leder
Hermed fremsendes oversigter over ombedømmere til skriftlige prøver, juni 2020 - maj 2021 (hhx, htx,
eux, hf og stx).
Proceduren ved behandling af klager over prøver og honorering af ombedømmere findes via dette link:
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever.
Vi henviser i øvrigt til reglerne i den almene eksamensbekendtgørelses §53 om ombedømmelse og
omprøve, samt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitets vejledning om ombedømmelse. Vejledningen
er vedlagt.
Eventuelle henvendelser om beskikkelse og honorar kan rettes til Ulla Marion Agerbo
(ulla.marion.agerbo@stukuvm.dk, telefon 2425 7870).
Henvendelser om klager kan rettes til Emilie Normark Sørensen
(emilie.normark.Sorensen@stukuvm.dk , telefon 3392 5156).
Sendt 18. juni 2020: Nyt om optagelsesprøven - optagelsesprøven den 19. juni 2020 rettevejledninger og bestå-grænse
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Denne mail indeholder bestå-grænse til optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser, der er afholdt
den 19. juni 2020, samt rettevejledninger med facitlister til opgaverne i prøvesættet. Det er vigtigt, at de
lokale censorer anvender rettevejledningerne og facitlisterne, når de bedømmer besvarelserne.
Bestå-grænser:
På baggrund af tilbagemeldinger om opgavetyper fra censorer i forbindelse med optagelsesprøven den
29. april 2020 fastlægges bestå-grænserne for denne optagelsesprøve som følger:
Ansøgere til hhx, htx og stx har bestået optagelsesprøven, hvis det samlede pointtal for de fire fag er
mindst 77.
Ansøgere til hf har bestået optagelsesprøven, hvis det samlede pointtal for de fire fag er mindst 57.
Vi beder om, at de indberettede censorer, der har adgang til prøveholdet i Netprøver, indtaster
ansøgernes opnåede point, inden der afholdes optagelsessamtale med ansøgerne.
Alle spørgsmål om bestå-grænserne og bedømmelser af besvarelserne skal rettes til Anders Ellegaard
Pedersen (Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk)

Sendt 22. juni 2020: Nyt om optagelsesprøven - optagelsesprøven den 22. juni 2020 rettevejledninger og bestå-grænse
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere

Denne mail indeholder bestå-grænse til optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser, der er afholdt
den 22. juni 2020, samt rettevejledninger med facitlister til opgaverne i prøvesættet. Det er vigtigt, at de
lokale censorer anvender rettevejledningerne og facitlisterne, når de bedømmer besvarelserne.
Bestå-grænser:
På baggrund af tilbagemeldinger om opgavetyper fra censorer i forbindelse med optagelsesprøven den
29. april 2020 fastlægges bestå-grænserne for denne optagelsesprøve som følger:
Ansøgere til hhx, htx og stx har bestået optagelsesprøven, hvis det samlede pointtal for de fire fag er
mindst 77.
Ansøgere til hf har bestået optagelsesprøven, hvis det samlede pointtal for de fire fag er mindst 57.
Vi beder om, at de indberettede censorer, der har adgang til prøveholdet i Netprøver, indtaster
ansøgernes opnåede point, inden der afholdes optagelsessamtale med ansøgerne.
Alle spørgsmål om bestå-grænserne og bedømmelser af besvarelserne skal rettes til Anders Ellegaard
Pedersen (Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk).

Sendt 23. juni 2020: Nyt om optagelsesprøven - optagelsesprøven den 23. juni 2020 rettevejledninger og bestå-grænse
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Denne mail indeholder bestå-grænse til optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser, der er afholdt
den 23. juni 2020, samt rettevejledninger med facitlister til opgaverne i prøvesættet. Det er vigtigt, at de
lokale censorer anvender rettevejledningerne og facitlisterne, når de bedømmer besvarelserne.
Bestå-grænser:
På baggrund af tilbagemeldinger om opgavetyper fra censorer i forbindelse med optagelsesprøven den
29. april 2020 fastlægges bestå-grænserne for denne optagelsesprøve som følger:
Ansøgere til hhx, htx og stx har bestået optagelsesprøven, hvis det samlede pointtal for de fire fag er
mindst 77.
Ansøgere til hf har bestået optagelsesprøven, hvis det samlede pointtal for de fire fag er mindst 57.
Vi beder om, at de indberettede censorer, der har adgang til prøveholdet i Netprøver, indtaster
ansøgernes opnåede point, inden der afholdes optagelsessamtale med ansøgerne.
Alle spørgsmål om bestå-grænserne og bedømmelser af besvarelserne skal rettes til Anders Ellegaard
Pedersen (Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk).

Sendt 24. juni 2020: Nyt om optagelsesprøven - optagelsesprøven den 24. juni 2020 rettevejledninger og bestå-grænse
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere

Denne mail indeholder bestå-grænse til optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser, der er afholdt
den 24. juni 2020, samt rettevejledninger med facitlister til opgaverne i prøvesættet. Det er vigtigt, at de
lokale censorer anvender rettevejledningerne og facitlisterne, når de bedømmer besvarelserne.
Bestå-grænser:
På baggrund af tilbagemeldinger om opgavetyper fra censorer i forbindelse med optagelsesprøven den
29. april 2020 fastlægges bestå-grænserne for denne optagelsesprøve som følger:
Ansøgere til hhx, htx og stx har bestået optagelsesprøven, hvis det samlede pointtal for de fire fag er
mindst 77.
Ansøgere til hf har bestået optagelsesprøven, hvis det samlede pointtal for de fire fag er mindst 57.
Vi beder om, at de indberettede censorer, der har adgang til prøveholdet i Netprøver, indtaster
ansøgernes opnåede point, inden der afholdes optagelsessamtale med ansøgerne.
Alle spørgsmål om bestå-grænserne og bedømmelser af besvarelserne skal rettes til Anders Ellegaard
Pedersen (Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk).

Sendt 25. juni 2020: Nyt om optagelsesprøven - optagelsesprøven den 25. juni 2020 rettevejledninger og bestå-grænse
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Denne mail indeholder bestå-grænse til optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser, der er afholdt
den 25. juni 2020, samt rettevejledninger med facitlister til opgaverne i prøvesættet. Det er vigtigt, at de
lokale censorer anvender rettevejledningerne og facitlisterne, når de bedømmer besvarelserne.
Bestå-grænser:
På baggrund af tilbagemeldinger om opgavetyper fra censorer i forbindelse med optagelsesprøven den
29. april 2020 fastlægges bestå-grænserne for denne optagelsesprøve som følger:
Ansøgere til hhx, htx og stx har bestået optagelsesprøven, hvis det samlede pointtal for de fire fag er
mindst 77.
Ansøgere til hf har bestået optagelsesprøven, hvis det samlede pointtal for de fire fag er mindst 57.
Vi beder om, at de indberettede censorer, der har adgang til prøveholdet i Netprøver, indtaster
ansøgernes opnåede point, inden der afholdes optagelsessamtale med ansøgerne.
Alle spørgsmål om bestå-grænserne og bedømmelser af besvarelserne skal rettes til Anders Ellegaard
Pedersen (Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk).

Sendt 26. juni 2020: Nyt om optagelsesprøven – procedure for optagelsesprøven til de
gymnasiale uddannelser den 4. august 2020
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Der afholdes optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser den 4. august 2020. Denne optagelsesprøve
er for alle ansøgere, der skal aflægge optagelsesprøve for at blive optaget på en gymnasial uddannelse,
og som ikke tidligere har bestået en optagelsesprøve for eksempel på grund af sygdom eller ved ikke at
have opnået nok point ved et tidligere prøveforsøg. Optagelsesprøven bliver med lokal censur, for at

institutionerne kan nå at bedømme besvarelserne og afholde optagelsessamtaler med ansøgerne inden
skolestart.
I dette skema kan I se vigtige datoer og begivenheder, der er centrale for optagelsesprøven.
Dato
Senest 31. juli
4. august
4. august
Hurtigt muligt herefter
Hurtigst muligt herefter
Hurtigst muligt herefter

Begivenhed
Institutionerne indberetter ansøgere til prøveforekomst i XPRS.
Optagelsesprøve på institutionerne kl. 10.00 – 14.00
Styrelsen sender rettevejledninger med facitlister og bestå-grænse til institutionerne.
Lokale censorer retter besvarelserne.
De to indberettede lokale censorer indtaster point for besvarelserne i Netprøver.
Institutionerne afholder optagelsessamtaler med ansøgerne.

Indberetning af ansøgere
Institutionerne skal senest den 31. juli indberette ansøgere til optagelsesprøven til XPRS på
prøveterminen 4. Optagelse 2020og prøveforekomsten opt204. Ansøgere, der ikke er oprettet på
prøveholdet, kan manuelt oprettes og tilføjes prøveholdet i Netprøver på dagen for prøveforekomsten.
Lokal censur
I udgangspunktet anvendes de to lokale censorer, institutionerne indberettede i forbindelse med
optagelsesprøven i perioden den 19. – 29. juni. De to censorer har, som de eneste to på institutionen,
adgang til at indtaste point på prøveholdene i Netprøver. Institutionerne kan vælge at bruge flere
censorer end de to indberettede, følgende kompetencer skal dog dækkes ved bedømmelsen af hver
besvarelse:
•
Dansk
•
Engelsk
•
Matematik
•
Fysik/kemi (her er det nok med kompetence i et af de to fag. HHX kan vælge at bruge en
matematiklærer, hvis de ikke har adgang til en lærer med kompetence i fysik eller kemi).
Afholdelse af optagelsesprøve
Optagelsesprøven afholdes kl. 10.00 - 14.00 på institutionen. Ansøgerne logger ind på Netprøver med
deres Unilogin eller NemID for at tilgå prøven.
VIGTIGT: Den digitale prøve kan aflægges digitalt i Google-Chrome eller på papir. Hvis en
ansøger forsøger at åbne opgaven i en anden browser, vil ansøgeren blive forhindret i at åbne opgaven.
I forbindelse med, at institutionen indkalder ansøgeren til optagelsesprøven anbefales det, at ansøgeren
orienteres om, at optagelsesprøven digitalt kun kan gennemføres i Google-Chrome. I kan desuden
henvise til det vejledende opgavesæt på hjemmesiden, der ligeledes kun kan åbnes i Google-Chrome.
Ønsker institutionerne at printe opgavesættet til optagelsesprøven, så kan prøvesættet hentes på PlanB
https://planb.netproever.dk kl. 8.00 på dagen for prøven.
Bedømmelse
Besvarelserne kan hentes i Netprøver dagen efter afholdelsen af optagelsesprøven. Det er kun de to
indmeldte lokale censorer og dele af ledelsen på institutionerne, der kan tilgå besvarelserne. Derfor skal
ledelsen sørge for, at besvarelserne distribueres til eventuelle andre censorer. Distributionen af
besvarelserne må kun ske via sikker mail eller på papir.

Institutionerne vil på dagen for prøven modtage udførlige rettevejledninger med facitlister til
optagelsesprøven. Rettevejledningerne skal bruges af censorerne for at sikre en ensartet bedømmelse af
besvarelserne.
De to indmeldte censorer indtaster ansøgernes point i de fire fagkategorier i Netprøver efter aftale med
institutionens leder.
Bestå-kriterier
Bestå-kriterierne bliver udmeldt til institutionerne sammen med rettevejledningerne.
Henvendelser om indberetning af ansøger til XPRS og ændringer af lokale censorer skal rettes til Trine
Enni (Trine.Enni@stukuvm.dk), alle andre henvendelser om optagelsesprøven skal rettes til Anders
Ellegaard Pedersen (Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk).

Sendt 26. juni 2020: Nyt om optagelsesprøven - optagelsesprøven den 26. juni 2020 rettevejledninger og bestå-grænse
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Denne mail indeholder bestå-grænse til optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser, der er afholdt
den 26. juni 2020, samt rettevejledninger med facitlister til opgaverne i prøvesættet. Det er vigtigt, at de
lokale censorer anvender rettevejledningerne og facitlisterne, når de bedømmer besvarelserne.
Bestå-grænser:
På baggrund af tilbagemeldinger om opgavetyper fra censorer i forbindelse med optagelsesprøven den
29. april 2020 fastlægges bestå-grænserne for denne optagelsesprøve som følger:
Ansøgere til hhx, htx og stx har bestået optagelsesprøven, hvis det samlede pointtal for de fire fag er
mindst 77.
Ansøgere til hf har bestået optagelsesprøven, hvis det samlede pointtal for de fire fag er mindst 57.
Vi beder om, at de indberettede censorer, der har adgang til prøveholdet i Netprøver, indtaster
ansøgernes opnåede point, inden der afholdes optagelsessamtale med ansøgerne.
Alle spørgsmål om bestå-grænserne og bedømmelser af besvarelserne skal rettes til Anders Ellegaard
Pedersen (Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk).

Sendt 29. juni 2020: Nyt om optagelsesprøven - optagelsesprøven den 29. juni 2020 rettevejledninger og bestå-grænse
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Denne mail indeholder bestå-grænse til optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser, der er afholdt
den 29. juni 2020, samt rettevejledninger med facitlister til opgaverne i prøvesættet. Det er vigtigt, at de
lokale censorer anvender rettevejledningerne og facitlisterne, når de bedømmer besvarelserne.
Bestå-grænser:

På baggrund af tilbagemeldinger om opgavetyper fra censorer i forbindelse med optagelsesprøven den
29. april 2020 fastlægges bestå-grænserne for denne optagelsesprøve som følger:
Ansøgere til hhx, htx og stx har bestået optagelsesprøven, hvis det samlede pointtal for de fire fag er
mindst 77.
Ansøgere til hf har bestået optagelsesprøven, hvis det samlede pointtal for de fire fag er mindst 57.
Vi beder om, at de indberettede censorer, der har adgang til prøveholdet i Netprøver, indtaster
ansøgernes opnåede point, inden der afholdes optagelsessamtale med ansøgerne.
Alle spørgsmål om bestå-grænserne og bedømmelser af besvarelserne skal rettes til Anders Ellegaard
Pedersen (Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk).

Sendt 2. juli 2020: Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf - ombedømmere til skriftlige
prøver
Til institutionens leder
Hermed fremsendes oversigter over ombedømmere til skriftlige prøver, juni 2020 - maj 2021 (hhx, htx,
eux, hf og stx).
Vi sender ud igen, da der er beskikket en ny ombedømmer i dansk, stx.
Proceduren ved behandling af klager over prøver og honorering af ombedømmere findes via dette link:
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever.
Vi henviser i øvrigt til reglerne i den almene eksamensbekendtgørelses §53 om ombedømmelse og
omprøve, samt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitets vejledning om ombedømmelse. Vejledningen
er vedlagt.
Eventuelle henvendelser om beskikkelse og honorar kan rettes til Ulla Marion Agerbo
(ulla.marion.agerbo@stukuvm.dk, telefon 2425 7870).
Henvendelser om klager kan rettes til Emilie Normark Sørensen
(emilie.normark.Sorensen@stukuvm.dk , telefon 3392 5156).

