December

Nyt fra Eksamenskontoret
- de gymnasiale uddannelser

2020

Indhold

1. Prøve- og eksamensinformationen 2021

1. Prøve- og eksamensinformationen 2021

Prøve- og eksamensinformationen for 2021 er nu opdateret. Prøve- og eksamensinformation er en samling af
informationer henvendt til eksamensplanlæggere på de
gymnasiale uddannelsesinstitutioner. I informationen
beskrives principper og retningslinjer for prøve- og eksamensplanlægning.
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I den opdaterede version har vi indført indholdsændringer/
tilføjet nyt i følgende afsnit:
4.1 Udtræk af prøvefag, s. 8.
Vi har præciseret, at for elever på htx udtrækkes en ekstra
prøve for hvert A-niveaufag over 4 A-niveaufag (5 A
niveaufag = 1 ekstra prøve, 6 A-niveaufag = 2 ekstra prøver.
5. Skriftlige prøver, s. 12.
Præcisering af flytning af elever fra en prøveforekomst til
en anden.
8.1 Sygetermins- og GSK- prøver samt omprøver, s. 19.
Afsnittet ”Særligt for GSK i sygeterminen” er tilføjet.
Find den opdaterede Prøve- og eksamensinformation på
vores hjemmeside under generelle regler og orienteringer.
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Ved spørgsmål til Prøve- og eksamensinformationen kan
Brith Dalgaard Nielsen kontaktes:
brith.dalgaard.nielsen@stukuvm.dk

Der er udarbejdet en oversigt over fag- og kompetencekoder, den findes på uvm.dk under tilrettelæggelse og afholdelse af prøver.

2. Indberetning af kontaktoplysninger sammen
med skriftlige censorkompetencer

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Doris Stubager:
doris.stubager@stukuvm.dk

Hf, hhx, htx, stx samt eux

5. Censorkompetencer på eux

I forbindelse med votering og bedømmelse af skriftlige besvarelser har skriftlige censorer behov for at kunne kontakte
hinanden pr. mail og pr. telefon. Disse kontaktoplysninger
skal medtages i indberetningen af censorkompetencer og
vil derefter fremgå af censorernes allokeringsbreve. Vi vil
derfor bede alle institutioner om at indberette og vedligeholde disse oplysninger i forbindelse med indberetning af
censorkompetencer.
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Doris Stubager:
doris.stubager@stukuvm.dk

3. Beviser vintereksamen 2020 og fremover
skal ikke henvise til nødprøvebekendtgørelser
Fra vinterterminen 2020 og fremover skal der ikke længere
henvises til diverse nødbekendtgørelser relateret til COVID -19 på bagsideteksten af beviserne for de gymnasiale
uddannelser.
Beviser skal fremover, som vanligt før COVID 19, udstedes
på baggrund af de eksisterende bevisskabeloner og bagsidetekster, der findes på vores hjemmeside på følgende side
under beviser.
Beslutningen er truffet, da det i stigende grad vil blive vanskeligt at sikre korrekte henvisninger for hver gang, de relevante nødbekendtgørelser ændres. Det er vurderet, at det
juridisk er i orden ikke at henvise til nødbekendtgørelserne.
Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte Brith Dalgaard
Nielsen: : brith.dalgaard.nielsen@stukuvm.dk

4. Ny kompetencekode til historie
Hf, hhx, htx, stx samt eux

Historie har i forbindelse med reformen fået ny kompetencekode (kompetencekoden er 5813).

Ved indberetning af censorkompetencer for faget historie på
hhx (5813B), hf (6677B og 6703A) og stx (5813A) skal kompetencekode 5813 benyttes. Institutionerne bedes sikre, at
deres lærere, der har kompetence i historie, bliver indberettet med denne kode.
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Eux

På given foranledning bemærker vi, at relativt få lærere i de
gymnasiale fag på EUX indberettes som mundtlige censorer.
Dette er et problem, dels fordi mange EUX-lærere herved
ikke oplever den faglige inspiration, videndeling og niveaukalibrering, der følger med arbejdet som censor, dels fordi det
skaber en ekstra belastning for lærere/institutioner fra fortrinsvis hhx og htx, der relativt set skal levere ekstra censur.
Situationen kan skyldes, at der i § 26 i Den almene eksamensbekendtgørelse står, at ”Institutionen tilstræber, at de
indstillede censorer har gennemført et fuldt undervisningsforløb, der fører frem til den pågældende prøve, og at de har
eksamineret i faget.” Der kan i flere tilfælde være lærere i de
gymnasiale fag på EUX, der af den ene eller anden grund ikke
har mulighed for at gennemføre fulde undervisningsforløb
på deres skole eller har eksamineret i faget. Disse lærere
kan, på trods af dette, godt indstilles som censorer, hvis de
har undervisningskompetence i deres fag, og ellers er kvalificerede.
Vi skal derudover gøre opmærksom på, at en lærer, der har
opnået undervisningskompetence i et gymnasialt fag, som
udgangspunkt har kompetence til at undervise og censurere
i faget på alle gymnasiale niveauer og uddannelser. Dette
gælder dog ikke EUX-lærere uddannet efter HD-ordningen.
Det gælder heller ikke EUX-lærere, der, med overgangsordningen i forbindelse med EUD-reformen i 2015, har opnået
specifik uddannelseskompetence til eux-forløb, da disse
udelukkende har undervisningskompetence til at undervise
eux-forløb.
Ved spørgsmål til ovenstående kan Rune Kjærsgaard Jørgensen kontaktes: Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk

6.Indberetning af censorkompetencer i dansk
som andetsprog
Hf
Dansk som andetsprog har fået egen kompetencekode
(kompetencekoden er 6690) i forbindelse med, at det nu er
bleveten permanent del af fagrækken på hf-enkeltfag. Der er
ved at
blive oprettet en ny fagkode til dansk som andersprog, GIF.
Kompetencekoden til dette fag bliver ligeledes 6690. Allokering af censorer, både mundtlig og skriftlig, vil fremover finde
sted via denne kompetencekode.

Vi anmoder institutionerne om at indberette de af deres lærere, der har kompetence i dansk som andetsprog på denne
kompetencekode.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Doris Stubager:
doris.stubager@stukuvm.dk

7. Påmindelser
1. december 2020: Indberetning til XPRS censorkompetence (sommerterminen)

16. december 2020: Udmelding fra
XPRS - beskikkelsesbreve (SSO1)

Indberetning af censorkompetence åbner.

Beskikkelsesbreve til censorer af SSO1 (hf) udsendes pr.
mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

I perioden 1. december 2020 - 9. februar skal der indstilles
skriftlige censorer til sommer terminen.
Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke
indstilles skriftlige censorer skal der laves en tom indberetning. Derudover kan der laves løbende indberetninger
ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse,
orlov, adresseændringer mv.).
Termin: sommer
Uddannelse: alle

1. december 2020: Indberetning til XPRS censorkompetence (1. og 2. Optagelsesprøve)

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

22. december 2020: Sidste mulige prøvedag
før jul (vinterterminen)
Termin: vinter
Uddannelse: alle

1. januar 2021: Indberetning til
XPRS - prøveplaner (1. og 2. generalprøve)
Indberetning af prøveplaner til 1. og 2. generalprøve
åbner.

Indberetning af censorkompetence åbner.
I perioden 1. december 2020 - 9. februar kan der indstilles
skriftlige censorer til 1. og 2. optagelsesprøve. Herefter
kan der løbende laves indberetninger ved ændringer (indstillinger, orlov, fratrædelse, adresseændringer mv.).
Termin: 1. optagelsesprøve 28. april 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

9. december 2020: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)
Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gammel matematik A (htx).
Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlonline.dk)
Lærereksemplar kan udleveres 26. november 2020.
Termin: vinter
Uddannelse: HTX
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I perioden 1. januar - 1. februar kan der indberettes en
prøveplan til 1. generalprøve, der afholdes den 9. februar
2021.
I perioden 1. januar - 22. februar kan der indberettes en
prøveplan til 2. generalprøve, der afholdes den 3. marts
2021.
Se mere om generalprøven 2021 (uvm.dk)
Termin: GEN1 20/21 og GEN2 20/21
Uddannelse: alle

4. januar 2021: Første mulige prøvedag efter
nytår (vinterterminen)
Termin: vinter
Uddannelse: alle

4. januar 2021: Indberetning til
XPRS - prøveplaner (SRP - netprøver)

4. januar 2021: Indberetning til
XPRS - prøveplaner (SSO2)

Indberetning af prøveplaner til SRP - Netprøver åbner.

Indberetning af prøveplaner til SSO2 åbner.

I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en
prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte
vejledere samt skriveperiode til SRP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SRP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver. Disse
oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige
elever til prøve indberetning til sommerterminen.

I perioden 4. januar - 25. marts skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hf), der skrives i perioden
uge 12 til uge 18 2021.

Termin: SRP
Uddannelse: AGYM

5. januar 2021: Virtuelt censormøde
matematik

4. januar 2021: Indberetning til
XPRS - prøveplaner (SOP - netprøver)

Termin: vinter
Uddannelse: stx/hf

Indberetning af prøveplaner til SOP - Netprøver åbner.
I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en
prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte
vejledere samt skriveperiode til SOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP - netprøver”. Denne
indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.
Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.
Termin: SOP
Uddannelse: EGYM

4. januar 2021: Indberetning til
XPRS - prøveplaner (EOP - netprøver)
Indberetning af prøveplaner til EOP - Netprøver åbner.
I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en
prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte
vejledere samt skriveperiode til EOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”EOP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver. Disse
oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige
elever til prøve indberetning til sommerterminen.
Termin: EOP
Uddannelse: EGYM
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Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

