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Sendt 9. oktober 2019 - Udvalgte prøver på gammel ordning fjernes fra og med
sommerterminen 2020
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Vi har siden sommerferien dannet os et overblik over, hvor stort behovet er for skriftlige prøver på
gammel ordning. Derfor ved vi nu, at der er en række prøver, der ikke er elever til. De tages derfor ud
af prøvekalenderen og stilles ikke til sommerterminen 2020 eller fremadrettet. Det drejer sig om følgende prøver:
Stx:
Gl. Russisk A
Gl. Tysk begyndersprog A
Gl. Japansk A
Gl. Tyrkisk A
Gl. Græsk A
Gl. Latin A
Hhx:
Gl. Tysk begyndersprog A
Gl. Fransk fortsætter A
Forsøgsordning:
Gl. Geovidenskab

Hvis I har elever på jeres institution, der mod forventning har brug for de ovennævnte prøver, skal I
kontakte Brith Dalgaard Nielsen på tlf.: +45 23 36 74 83 eller Brith.Dalgaard.Nielsen@stukuvm.dk,
hurtigst muligt og senest d. 15. oktober 2019.

Sendt 7. oktober 2019 - Første generalprøve i Netprøver.dk rykkes til den 25. februar 2020
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har tidligere udmeldt, at der afholdes generalprøve i Netprøver.dk torsdag den 27. februar 2020. Imidlertid er datoen for Danske Gymnasiers ledelsestræf fastlagt til
den 27. og 28. februar 2020. Derfor rykkes den første generalprøve til tirsdag den 25. februar 2020.
Der afholdes en ekstra generalprøve torsdag den 19. marts 2020 for de institutioner, som ikke kan
deltage i den første generalprøve.
Vi opfordrer alle institutioner til at deltage i generalprøverne, således at både elever, institutioner og
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Børne- og Undervisningsministeriet kan sikre, at vi er klædt på til den kommende sommertermin.
Til generalprøverne udleveres der ikkeopgavesæt igennem Netprøver.dk. Institutionen skal således selv
sørge for at udlevere opgavesæt til eleverne. Materiale kan eventuelt hentes på Materialeplatformen, eller institutionen kan bruge opgavesæt, som underviserne har udarbejdet. Alle elever skal ved prøvernes
start logge på Netprøver.dk, tilgå et dummy-opgavesæt i Netprøver.dk for at afprøve funktionaliteten
og aflevere i Netprøver.dk sådan, at eleverne kan træne brugen af systemet og ministeriet kan teste belastningen med mange samtidige brugere.
Der vil blive udsendt nærmere information om generalprøverne i starten af 2020. Denne information
vil også blive gjort tilgængeligt på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/netproever.

Sendt 4. oktober 2019 - Udtræk af prøvefag, vintertermin 2019/2020
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Udtræk af prøve- og censorfag til vintertermin 2019 er udmeldt i dag (4. oktober) og kan hentes fra
XPRS.
Generelle principper
Principperne for udtræk af prøvefag er beskrevet i Prøve- og eksamensinformation, der findes i to versioner – en hørende til elever før reformen og en hørende til elever efter reformen. De to udgaver af
Prøve- og eksamensinformation findes her.
Særlige forhold vedrørende prøvefagsudtrækket stx, hf, hhx og htx
Spørgsmål vedrørende særlige forhold i forbindelse med prøvefagsudtrækket for hhx, htx, stx og hf rettes til Søren Vagner, e-mail: Soeren.Vagner@stukuvm.dk
Prøvefagsudtrækket resulterer undertiden i, at der skal oprettes meget små prøvehold (med fx 1-3 elever). Dette er i mange tilfælde uhensigtsmæssigt og uforholdsmæssigt ressourcekrævende. I sådanne situationer bør institutionen lave en justering af prøvefagsudtrækket, så der opnås en mere optimal udnyttelse af ressourcerne. Justeringen skal altid godkendes af Kontor for Prøver, Eksamen og Test.
Dette gøres ved at sende en mail med en kort beskrivelse af justeringen til Søren Vagner, e-mail: Soeren.Vagner@stukuvm.dk.
Særlige forhold vedrørende prøvefagsudtrækket eux
Spørgsmål vedrørende særlige forhold i forbindelse med prøvefagsudtrækket for eux rettes til Ejnar Andersen, e-mail Ejnar.Andersen@stukuvm.dk
Forslag til prøveplan for flerfaglige prøver
Udmeldingen af prøvefagsudtrækket indeholder et forslag til, hvordan flerfaglige prøver tidsmæssigt
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kan placeres i institutionens prøveplan. Det understreges, at der er tale om et forslag. Institutionen kan
frit ændre i forslaget, dog ikke i den enkelte elevs udtrukne censorfag.
Flerfaglige prøver - ændringer i fagvalg
Hvis der i flerfaglige prøver sker ændringer i elevers fagvalg efter udmeldingen af prøve- og censorfagsudtrækket, og denne ændring berører det udtrukne censorfag, rettes henvendelse til Doris Stubager, email: Doris.Stubager@stukuvm.dk. Ændringer i fag, der ikke er udtrukket som censorfag, ændres alene
i det lokale administrative brugersystem, når censurplanen er modtaget og indlæst.
Kommende indberetningsfrister
Institutionernes sidste frist for indberetning af prøveplaner er onsdag den 23. oktober, og lærerfriholdelser kan indberettes fra torsdag den 24. oktober.
Friholdelser, der er modtaget i XPRS torsdag den 31. oktober, indgår i den mundtlige censorallokering.
Vi ønsker alle god arbejdslyst med prøver og eksamen i vinterterminen 2019.

Sendt 1. oktober 2019 - Interessetilkendegivelse om deltagelse i seminar for eksamensplanlæggere (eux)
Til institutionens eksamensplanlæggere (eux)
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder til februar seminar for eksamensplanlæggere på eux
(særskilt e-mail er sendt til eksamensplanlæggere på hhx, htx, stx og hf). Så har I på jeres institution en
eller flere eksamensplanlæggere, der ønsker mere viden om eksamensplanlægning, regler og frister samt
god praksis ved eksamensafholdelse, er seminaret en oplagt mulighed for at blive klogere på eksamensplanlægning. Det er også en god mulighed for at møde andre eksamensplanlæggere fra eux til videre
samarbejde og netværk.
Seminaret kombinerer informationer fra Børne- og Undervisningsministeriet med mere hands-on baserede workshops, hvor deltagerne kan gøre sig erfaringer. Det vil være praktikere fra skolerne, der afholder workshopsene. Seminarets første del har fokus på generel eksamensplanlægning og gennemførelse
fx eksamensplanlæggerens årshjul, at melde elever til prøve samt praktisk prøveafvikling. Denne del går
på tværs af uddannelserne hhx, htx, stx, hf og eux. Seminariets anden del har specifikt fokus på eux såsom praktisk prøveplanlægning herunder EOP samt regelsættet knyttet til eux.
Seminaret finder sted i Odense den 4. februar 2020 fra kl. ca. 9-15.30. Der vil være en egenbetaling på
ca. 500 kr., der bl.a. dækker fuld forplejning.
Hvis det har interesse, bedes I udfylde en tilkendegivelse senest den 22. oktober 2019 via dette link:
Interessetilkendegivelse eux seminar.
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NB! Det er ikke en bindende tilmelding – blot en tilkendegivelse af interesse, så vi kan planlægge seminaret bedre. Den endelige tilmelding vil blive sendt til skolerne senere på året.

Sendt 1. oktober 2019 - Interessetilkendegivelse om deltagelse i seminar for nye
eksamensplanlæggere (hhx, htx, stx og hf)
Til institutionens eksamensplanlæggere (på hhx, htx, stx og hf)
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder til februar seminar for nye eksamensplanlæggere på
hhx, htx, stx og hf (særskilt e-mail er sendt til eksamensplanlæggere på eux). Så har I på jeres institution en eller flere nye eksamensplanlæggere, der ønsker mere viden om eksamensplanlægning, regler og
frister samt god praksis ved eksamensafholdelse, er seminaret en oplagt mulighed for en god start ind i
eksamensplanlægningen. Det er også en god mulighed for at møde andre eksamensplanlæggere til videre samarbejde og netværk.
Seminaret kombinerer informationer fra Børne- og Undervisningsministeriet med mere hands-on baserede workshops, hvor deltagerne kan gøre sig erfaringer. Det vil være praktikere fra skolerne, der afholder workshopsene. Seminaret har fokus på generel eksamensplanlægning og gennemførelse - fx eksamensplanlæggerens årshjul, at melde elever til prøve samt praktisk prøveafvikling.
Seminaret finder sted i Odense den 4. februar 2020 fra kl. ca. 9-14. Der vil være en egenbetaling på ca.
500 kr., der bl.a. dækker fuld forplejning.
Hvis det har interesse, bedes I udfylde en tilkendegivelse senest den 22. oktober 2019 via dette link:
Interessetilkendegivelse seminar.
NB! Det er ikke en bindende tilmelding – blot en tilkendegivelse af interesse, så vi kan planlægge seminaret bedre. Den endelige tilmelding vil blive sendt til skolerne senere på året.
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