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Sendt 30. august 2019 – Invitation til kommunikation og it-lærere
Der afholdes tema-workshops om eksamensprojektet i kommunikation og it på A-niveau for kommunikation
og it-lærere i hhv. Vejle og København i september måned. Vedhæftede invitation bedes videreformidlet til
kommunikation og it-lærere.

Bilag 1 – Invitation til tema-workshop:
INVITATION TIL TEMA-WORKSHOP OM TILRETTELÆGGELSE AF EKSAMENSPROJEKTET PÅ KOMMUNIKATION OG IT A
Kære lærere i kommunikation og it, Som afslutning på kommunikation og it A skal der udarbejdes et større
projekt, som danner grundlag for projektprøven i faget. I projektet indgår både et eller flere kommunikationsprodukter samt en skriftlig rapport, som skal dokumentere, i hvilken grad de faglige mål er nået. Med temaworkshoppen sættes der fokus på, hvordan eksamensprojektet på A-niveau efter den ny læreplan kan tilrettelægges.
Der afholdes to tema-workshops:
Torsdag den 12. september kl. 16.30-19 på Sukkertoppen Gymnasium, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 København
Torsdag den 26. september kl. 16.30-19 på Vejle Tekniske Gymnasium, Jernbanegade 28, 7100 Vejle
De to tema-workshops har følgende dagsorden:
• Velkomst og kort oplæg om eksamensprojektets formalia v/ fagkonsulent Mimi Olsen
• Kort læreroplæg med ideer til indhold, form og tilrettelæggelse v/ Anna Fenger-Grøn ifm. workshoppen i
København og Torben Holst Rendboe ifm. workshoppen i Vejle.
• Gruppedrøftelser
Tilmelding til møderne senest 3 dage før afholdelsen på mimi.olsen@stukuvm.dk
Husk at nævne, hvilken tema-workshop, du/I ønsker at deltage i.

Sendt 28. august 2019 - Ombedømmere til skriftlige prøver
Til institutionens leder
Hermed fremsendes reviderede oversigter over ombedømmere til skriftlige prøver, juni 2019 - maj 2020 (hhx,
htx, eux, hf og stx).
Rettelsen er, at ombedømmer i matematik, stx, Jeanette Marie Axelsen har skiftet gymnasium pr. 1. august
2019.
Proceduren ved behandling af klager over prøver findes via dette link: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever.
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Oplysninger om honorering af ombedømmere findes via dette link: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/information-til-censorer-paa-de-gymnasiale-uddannelser/ombedoemmere.
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).

Bilag 1 – Vejledning om ombedømmelse:

Vejledning om ombedømmelse 2019
Denne vejledning vedrører ombedømmelse af skriftlige besvarelser og større skriftlige opgaver (SRP og SSO)
efter kapitel 10 i den almene ek-samensbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 343 af 8. april 2016 om prø-ver og
eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og vok-senuddannelser, link), hvor de gældende regler
fremgår af § 53.
§ 53. Institutionen udpeger nye bedømmere til ombedømmelsen eller omprøven. An-tallet af bedømmere skal
være det samme som ved den prøve, der er blevet påklaget. Ved flerfaglige prøver, hvor der har været mere end
én eksaminator, jf. § 30, stk. 3, kan institutionen beslutte, om der er behov for mere end to nye bedømmere.
Hvis Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udpeget censor ved den oprindelige prøve, udpeger insti-tutionen efter styrelsens retningslinjer, jf. § 5, nye bedømmere.
Stk. 2. Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter, herunder opgaven, besvarelsen, klagen, de faglige udtalelser fra de oprindelige bedømmere, kla-gers bemærkninger hertil og institutionens henholdsvis styrelsens afgørelse.
Stk. 3. Bedømmerne ved ombedømmelsen træffer afgørelse om karakterfastsættelsen og angiver begrundelsen
herfor. Bedømmernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.
Stk. 4. Karakterfastsættelsen ved ombedømmelsen samt begrundelsen herfor medde-les institutionen af bedømmerne. Afgørelsen skal meddeles institutionen snarest muligt og senest en måned efter modtagelsen af sagen. I beregning af fristen indgår juli måned ikke. Institutionen giver straks klager meddelelse om afgørelsen og
begrundelsen herfor med orientering om klageadgangen, jf. § 54.
Stk. 5. Ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter.
De nye bedømmere (ombedømmerne) skal – som det fremgår af § 53, stk. 3 – sammen træffe en egentlig forvaltningsretlig skriftlig afgørelse om karakterfastsættelsen.
Skolens opgave
Det er skolen, der skal udpege de nye bedømmere (ombedømmerne) efter den oversigt, som styrelsen har udsendt til institutionerne.
Der skal normalt altid udpeges to ombedømmere.
Dette gælder også, selvom der har været tre bedømmere, der vurde-rede besvarelsen i første omgang fx ved
SRP og SSO. Skolen kan vælge at udpege mere end to ombedømmere ved flerfaglige prøver fx for at sikre, at
de faglige kompetencer er repræsenteret.
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Der skal være to ombedømmerne ved prøver, hvor prøven i første omgang kun blev bedømt af en person,
hvilket er tilfældet ved de skriftlige prøver efter GSK turboforløb med prøve i august.
Den prøveafholdende skole skal oplyse den enkelte ombedømmer om, hvem der tillige er ombedømmer(e) i
sagen. Den prøveafholdende skole skal sende alle sagens akter til ombedømmerne, herunder:
Opgaven/opgaveformuleringen el. lign.
Besvarelsen
Klagen
2

De faglige udtalelser fra hver af alle de oprindelige bedømmere
Klagers eventuelle bemærkninger hertil
Skolens afgørelse
Styrelsens afgørelse, såfremt styrelsen har truffet afgørelse om, at skolen skal tilbyde klager ombedømmelse.

Skolen skal sikre, at ombedømmernes afgørelse lever op til kravene til en forvaltningsretlig afgørelse, jf. nedenfor. Hvis dette ikke er tilfældet, skal skolen bede ombedømmerne om at udarbejde en ny afgørelse.
Skolen sender ombedømmernes afgørelse til klager og giver klagevejled-ning.
Ombedømmernes opgaver og virke
Grundlaget for afgørelsen
Det påhviler ombedømmerne at sikre sig, at alle sagsakterne er til stede. Hvis der mangler noget, må ombedømmerne kontakte skolen. Det kan fx være tilfældet, hvor der ikke foreligger en faglig udtalelse fra hver af de
oprindelige bedømmere. Ved SRP og SSO vil der typisk være tre oprin-delige bedømmere, og deres faglige udtalelser skal foreligge for, at sagen kan belyses. De to vejledere har begge bedømmerstatus, og skal derfor også
hver for sig afgive udtalelse i forbindelse med en klagesag.
Ombedømmerne kan bede prøveafholdende skole om at foretage parts-høring. Da ombedømmernes virke er
omfattet af forvaltningsloven, kan ombedømmerne også af egen drift foretage partshøring med henblik på at
sikre, at alle relevante oplysninger er til stede, så deres afgørelse kan ske på fuldt oplyst grundlag. Det kan være
nødvendigt med yderligere partshøring, hvis ombedømmerne skønner, at klager skal have adgang til at fremkomme med yderligere kommentarer, inden der træffes en afgø-relse. Ombedømmerne skal også overveje
spørgsmålet om deres egen eventuelle inhabilitet.
Afgørelsen
På baggrund af alle relevante sagsakter skal ombedømmerne herefter træffe en afgørelse. Der er ikke tale om, at
de skal afgive faglige udtalel-ser, men at de sammen skal træffe en afgørelse og formulere denne skriftligt under
iagttagelse af kravene hertil:
Ombedømmerne skal i afgørelsen anføre, om klager får medhold i sin klage eller ikke.
Afgørelsen ”ikke medhold i klagen” gives, hvis ombedømmerne mener, at den oprindelige karakter skal opretholdes, eller at karakte-ren for besvarelsen skal nedsættes.
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Ombedømmerne skal altid begrunde afgørelsen. Især hvor klager ikke får medhold, skal der gives en nøje
begrundelse herfor. Der skal i afgørelsen tages udgangspunkt i den konkrete klage og de re-levante oplysninger/faktuelle forhold, som ombedømmerne lægger til grund for afgørelsen. Det betyder dels, at ombedømmerne i deres afgørelse i fornødent omfang skal henvise til de retsregler, der ligger til grund for afgørelsen – det
kan fx være en henvisning til en kon-kret læreplan – dels, at det skal være tydeligt, hvorfor bedømmerne er nået
frem til den konkrete afgørelse.
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Ombedømmerne skal træffe afgørelsen snarest muligt og senest en måned efter modtagelse af klagen. Juli
måned indgår ikke i fristen (§ 53, stk. 4).
Ombedømmerne sender afgørelsen til skolen (§ 53, stk. 4).
Klager kan klage over ombedømmernes afgørelse til skolen, jf. § 54.
Styrelsen henstiller til, at ombedømmere, der træffer afgørelse om besva-relser efter sommerterminen, om muligt udfører deres opgave hurtigst muligt af hensyn til elever, som skal begynde på en videregående uddan-nelse
primo september og som typisk har behov for at modtage afgørel-sen inden studiestart.
Ombedømmelse efter regler om fejl og mangler (kapitel 9)
Opmærksomheden henledes på, at ombedømmelse efter reglerne i den almene eksamensbekendtgørelses kapitel 9, det vil sige ombedømmel-se i forbindelse med skolens eller styrelsens afgørelse om, at der skal tilbydes
ombedømmelse som udbedring af fejl og mangler med en prøve, ikke er omfattet af ovenstående.
Reglerne er indsat herunder.
Kapitel 9
Fejl og mangler ved prøver
§ 45. Bliver institutionen i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffer
institutionen, eventuelt efter drøftelse med bedømmerne eller opgavestillerne, afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske.
Stk. 2. Ved væsentlige fejl og mangler tilbyder institutionen omprøve, jf. dog stk. 4, el-ler træffer afgørelse om
ombedømmelse. Hvis en prøve lider af samme mangel for flere eksaminander, skal ombedømmelse foretages
for og omprøve tilbydes alle eksaminander, for hvem prøven lider af samme mangel. Institutionen beslutter om
ombedømmelse og omprøve skal ske ved en eller flere af de oprindelige bedømmere.
Stk. 3. Ved fejl og mangler af særlig grov karakter kan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet træffe beslutning
om, at allerede afholdte prøver annulleres.
Stk. 4. Er opgaverne ved prøven stillet af styrelsen, skal institutionen inddrage styrel-sen, der herefter varetager
de i stk. 1 og 2 nævnte funktioner.
§ 46. Ombedømmelse eller omprøve kan ikke resultere i en lavere karakter, medmin-dre omprøven skyldes annullering af den oprindelige prøve, jf. § 45, stk. 3.
Stk. 2. Institutionen kan tilbageholde prøve- eller eksamensbevis, indtil sagen er afgjort

5

Bilag 2 – Ombedømmerliste stx:

Bilag 3 – Ombedømmerliste htx/hhx/eux:
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Sendt 20. august 2019 - Nyt om den gymnasiale optagelsesprøve - kriterier for at prøven
er bestået
Til institutionens leder
På baggrund af tilbagemeldinger fra censorerne, der har bedømt besvarelser af optagelsesprøven 16. august til
de gymnasiale uddannelser og på baggrund af afgivne point, fastlægges følgende kriterier for, at optagelsesprøven er bestået:
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.
Ansøgernes opnåede point i de fire fag kan ses i Netprøver.
Fra censorerne modtager vi oplysninger om enkelte ansøgere, hvis besvarelser er mangelfulde, og hvor manglerne ser ud til at skyldes tekniske problemer.
Vi videregiver disse oplysninger til de berørte institutioner.
Det kan ikke udelukkes, at der er nogle få yderligere besvarelser, som er mangelfulde på grund af tekniske problemer. I disse tilfælde kan manglernes omfang og karakter inddrages i samtalen og bedes indgå i helhedsvurderingen af, om den pågældende kan optages.
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Sendt 16. august 2019 - Fejl i opgavesættet til Fysik A
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
I opgavesættet til Fysik A, gammel ordning, stx (gl-stx192-FYS/A-16082019), der benyttes i dag fredag den 16.
august 2019, kl. 9.00-14.00, er der desværre en fejl.
I opgave 3, side 6, linje 7 står der: ” Efter 7,00 dage registreres 0,701 * 10 henfald pr. minut…”
Den korrekte sætning er: ” Efter 7,00 dage registreres 0,701 * 104 henfald pr. minut…”
Tallet 10 står altså ikke rigtigt. Der burde stå 104.
Institutionens leder bedes sørge for, at eksaminanderne straks bliver gjort bekendt med fejlen.

Sendt 14. august 2019 - Bestilling af projektoplæg til Teknologi B, htx 23/9-19 og Matematik B, htx 21/10-19
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Institutioner med elever på htx/eux-forløb, som skal have udleveret projektoplæg til Teknologi B, htx den 23.
september og projektoplæg/tema til Matematik B, htx den 21. oktober, skal bestille dette i Prøveshoppen. Prøveshoppen er åben for bestillinger i nedenstående perioder.
Teknologi B, gammel ordning, projektoplæg den 23. september (gl-htx193-TEK/B-23092019)
Prøveshoppen er åben for bestillinger. Fristen for bestilling er den 27. august 2019. Materialet udsendes fra
trykkeriet den 10. september, og institutionerne kan forvente at modtage det dagen efter.
Matematik B, gammel ordning, projektoplæg/tema den 21. oktober (gl-htx193-MAT/B-21102019)
Prøveshoppen er åben for bestillinger i perioden 1. – 19. september 2019. Materialet udsendes fra trykkeriet
den 1. oktober, og institutionerne kan forvente at modtage det dagen efter.
Eventuelle efterbestillinger efter fristen, sendes til Rosendahls på e-mail: proevemateriale@rosendahls.dk

Sendt 11. august 2019 - Nyt om den gymnasiale optagelsesprøve - kriterier for at prøven
er bestået
Til institutionens leder
På baggrund af tilbagemeldinger fra censorerne, der har bedømt besvarelser af optagelsesprøven 6. august til de
gymnasiale uddannelser, og på baggrund af afgivne point, da 78% af besvarelserne var bedømt, fastlægges følgende kriterier for, at optagelsesprøven er bestået:
Ansøgere til hhx, htx og stx har bestået optagelsesprøven, hvis det samlede pointtal for de fire fag er mindst 77.
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Ansøgere til hf har bestået optagelsesprøven, hvis det samlede pointtal for de fire fag er mindst 57.
Ansøgernes opnåede point i de fire fag kan ses i Netprøver.
Fra censorerne modtager vi oplysninger om enkelte ansøgere, hvis besvarelser er mangelfulde, og hvor manglerne ser ud til at skyldes tekniske problemer.
Vi videregiver disse oplysninger til de berørte institutioner.
Det kan ikke udelukkes, at der er nogle få yderligere besvarelser, som er mangelfulde på grund af tekniske problemer. I disse tilfælde kan manglernes omfang og karakter inddrages i samtalen og bedes indgå i helhedsvurderingen af, om den pågældende kan optages.

Sendt 9. august 2019 - Fejl i teksten på kuverten til Gl Spansk A, digital, stx den 21/8
2019
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Vi har desværre fundet fejl i teksten på kuverten til 1. delprøve til Gl Spansk A, digital, stx, 21. august (glstx192-SPAd/A-21082019):
I teksten på kuverten er der fejl i tidspunktet for prøvens start. På kuvertteksten står der fejlagtigt kl. 10.0013.00.Dette skal rettes til kl. 9.00-13.00.
Institutionen bedes udlevere prøvematerialet ud fra ovenstående.
Vi beklager fejlen.

Sendt 8. august 2019 – Skriftlig censur af GSK-hold
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Hermed følger information om gennemførelse af de skriftlige prøver ved sygeterminen i august 2019 for GSKhold.
Orientering af 1.- og 2. censor på GSK-hold:
Alle prøver afvikles via Netprøver.dk. Se: http://www.uvm.dk/netproever for yderligere information. Elevbesvarelser fra GSK-kursister i sygeterminen skal kun bedømmes af én censor, men der allokeres altid to censorer
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pr. prøvehold.
I den forbindelse skal institutionen tage kontakt til 1. censor med information om:

· at vedkommende er eneste bedømmer af besvarelserne og dermed også skal give karakterer alene
· at eventuelle besvarelser af delprøver på papir ikke skal sendes til 2. censor, men returneres til den
prøveafholdende institution.
· at Netprøver.dk kun kan håndtere karaktergivning, hvis der gives karakterer af begge censorer. 1. censor skal derfor læse besvarelserne i Netprøver.dk, men IKKE give karakterer i Netprøver.dk. Institutionen sender en karakterliste til 1. censor. Listen kan sendes digitalt.
· at 1. censor bedømmer besvarelserne, udfylder den tilsendte karakterliste, og sender den retur til institutionen. Den udfyldte og underskrevne liste kan sendes til institutionen digitalt.
Institutionen skal desuden tage kontakt til 2. censor med information om:

· at et eller flere hold er GSK-hold, og at 2. censor derfor ikke skal bedømme de pågældende elevbesvarelser.
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