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Sendt 9. december 2019 – Revideret ind- og udfasningsplan for skiftlige prøver 

Til institutionens leder og eksamensplanlæggere 

Vedhæftet er en revideret Ind- og udfasningsplan for de skriftlige prøver. Planen ligger også på vores 

hjemmeside her.  

Vi har revideret planen, fordi det i 2020/2021 kun er elever på teknisk eux samt omgængere fra de 4-

årige tilrettelæggelser, der skal bruge prøver på gammel ordning. Vi har derfor valgt i skoleåret 

2020/2021 kun at stille prøver på gammel ordning i de fag, der passer til teknisk eux. Efter sygeterminen 

2020 kontakter vi institutionerne med 4-årige tilrettelæggelser for at høre, om de har brug for yderligere 

prøver efter gammel ordning.  

 

Prøve- og eksamenskalenderen 2020/2021 er allerede tilpasset i forhold til disse ændringer. 

 

Bilag 1 – Skriftlige prøver – ind- og udfasning 06.12.19 

Vedhæftede fil kan findes på: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilret-

telaeggelse-og-afholdelse-af-proever/nye-skriftlige-proever 

  

 

Sendt 5. december 2019 – Eux-beviser og prøvekarakterer fra grundforløbet 

Til institutionens leder og eksamensplanlæggere 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet giver hermed en generel dispensation til at tillade elever, der er 

startet deres eux-forløb efter 1. august 2015 og før 31. juli 2018, at få opført en prøvekarakter for et fag 

fra grundforløbet på gymnasialt niveau, som ikke senere er hævet til højere niveau, på deres eux-bevis 

samt – i de merkantile eux-forløb – på deres bevis for eux 1. del. 

 

For elever, der er startet deres eux-forløb august 2018 eller senere, følger det direkte af eux-lovens § 5 og 

den relevante eud-uddannelsesbekendtgørelse, at en prøvekarakter for et fag fra grundforløbet på gymna-

sialt niveau, som ikke senere er hævet til højere niveau, skal med på eux-beviset samt – i de merkantile 

eux-forløb – på beviset for eux 1. del. 

 

Denne generelle dispensation træder i stedet for og supplerer den mulighed for efter konkret ansøgning 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/skriftlige-proever/nye-skriftlige-proever
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/nye-skriftlige-proever
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/nye-skriftlige-proever
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til styrelsen at opnå dispensation, som blev meldt ud af styrelsen i en mail af 12. september 2017.  

 

Det blev dengang udmeldt, at elever, der er startet deres eux-forløb efter 1. august 2015 og før 31. juli 

2017, og som måtte ønske det, havde mulighed for at få opført en prøvekarakter for et fag fra grundfor-

løbet på gymnasialt niveau, som ikke senere er hævet til højere niveau, på deres eux-bevis samt – i de 

merkantile eux-forløb – på deres bevis for eux 1. del. Dette krævede dog, at man først kontaktede styrel-

sen. 

 

Med denne generelle dispensation får institutionerne selv mulighed for at imødekomme anmodningen fra 

en elev fra den ovenfor nævnte elevgruppe – dvs. elever, der er startet deres eux-forløb efter 1. august 

2015 og før 31. juli 2018 – hvis eleven fremsætter ønske om at opført en prøvekarakter for et fag fra 

grundforløbet på gymnasialt niveau, som ikke senere er hævet til højere niveau, på sit eux-bevis samt – i 

de merkantile eux-forløb – på sit bevis for eux 1. del. 

 

Sendt 4. december 2019 – Bestilling af prøvemateriale til AT-prøven 2020 

Til institutionens leder og eksamensplanlæggere 

Bestilling af prøvemateriale AT 2020 i Prøveshoppen 

Til AT-prøven, der starter 17. januar 2020, skal prøvematerialet (CD-rom) bestilles af institutionerne via 

Prøveshoppen. Bestilt prøvemateriale udsendes den 13. januar 2020, og institutionerne kan forvente at 

modtage materialet dagen efter. 

 

Prøveshoppen er åben for bestillinger til og med d. 9. december 2019.  

Der er adgang til Prøveshoppen via linket http://www.rosendahlsonline.dk/login.aspx?cfg=uvm   

Se vejledning om oprettelse af brugere og brug af Prøveshoppen under overskriften ”Prøvemateriale” 

her.   

 

http://www.rosendahlsonline.dk/login.aspx?cfg=uvm
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/kalendere-og-oversigter

