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Sendt 27. januar – Administrativ prøvekalender 2020/2021 og Prøve- og eksamens
kalender 2021/2022  
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere 

Vi har lavet Administrativ prøve- og eksamenskalender 2020/2021 og Prøve- og eksamenskalenderen 

2021/2022 færdige. Disse kan findes på vores hjemmeside via dette link. 

Sendt 27. januar – Prøveaflæggelse i hf-enkeltfag og almen voksenuddannelse 
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere 

Det er kommet styrelsen for øre, at der på visse hf-enkeltfagsinstitutioner skulle herske den fejlagtige op

fattelse, at hvis en hf-enkeltfagskursist er i gang med et undervisningsforløb frem mod et givet niveau i et 

enkeltfag, men i løbet af forløbet beslutter sig til, at vedkommende ønsker efterfølgende at løfte niveauet i 

faget yderligere i et nyt undervisningsforløb, så bør kursisten ikke aflægge prøve i faget (på det niveau, der 

nu er undervist på), når det førstnævnte undervisningsforløb er afsluttet.  

En sådan opfattelse skulle angivelig også omfatte almen voksenuddannelse. 

Styrelsen skal på given foranledning afkræfte en sådan opfattelse og i stedet understrege, at kursisterne bør 

betjene sig af adgangen til at aflægge prøve i det originale fagniveau, inden niveauet hæves.  

Dvs., at en kursist, der p.t. følger undervisning i f.eks. matematik C som enkeltfag, men er over

bevist om, at hun efterfølgende ønsker at tage et nyt enkeltfag, hvor matematik løftes fra C- til B-

niveau, bør sørge for at få aflagt prøve på C-niveauet (mundtligt såvel som skriftligt), når det før

ste forløb afsluttes. Når kursisten senere har fulgt løfteholdet til B-niveau, bør hun tilsvarende af

lægge prøve på B-niveau (mundtligt såvel som skriftligt).  

Den førnævnte fejlagtige opfattelse kan muligvis grunde sig i en fejllæsning af § 7, stk. 3, i den almene ek

samensbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 343 af 8. april 2016 om prøver og eksamen i de almene og stu

dieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser).  

Dén regel lyder således: ”En elev eller kursist, der i de to- og treårige gymnasiale uddannelser eller i et eux-forløb følger 

eller vil følge et fag på et højere niveau, kan ikke aflægge prøve i faget på det lavere niveau. En kursist i det toårige hf skal 

dog aflægge prøve i hver af de to faggrupper, den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppen, selv om 

kursisten har valgt et eller flere fag fra faggruppen på højere niveau som valgfag.” 

Som det fremgår af teksten, omfatter reglen imidlertid kun de sammenhængende ungdomsuddannelser og 

således ikke enkeltfagsundervisning. 

Det er som nævnt styrelsens generelle opfordring, at ethvert enkeltfagsforløb frem mod et niveau, 

hvori der kan aflægges prøve, også rent faktisk bliver afsluttet med prøve.  

Dette vil give kursisten grundlag for at få udarbejdet et prøvebevis, som vedkommende kan falde tilbage 

på, uanset hvilke videre planer den pågældende har, og hvad der videre måtte ske.  

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/kalendere-og-oversigter
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Dertil kommer, at dét taxametertilskud og dén deltagerbetaling, der er knyttet til et givet enkeltfagsunder

visningsforløb, dækker såvel undervisning som prøveafvikling for det givne fag/niveau. 

Sendt 17. januar – Information om almen studieforberedelse (AT) 2020 
Vedhæftet er brev med information om prøven i almen studieforberedelse 2020 (AT, stx). Opgaven og 

ressourcerummet bliver sendt til institutionerne på dvd mandag den 20. januar 2020. I år oprettes ikke en 

hjemmeside med opgave og ressourcerum. På offentliggørelsesdagen den 27. januar 2020 skal materialet 

på DVD’en være tilgængeligt for eleverne evt. på institutionens hjemmeside.  

Faglige spørgsmål til almen studieforberedelse kan rettes til fagkonsulent Bent Fischer-Nielsen, tlf.: 2557 

4152, e-mail: bent.fischer-nielsen@stukuvm.dk.   

Ved andre spørgsmål, herunder tekniske spørgsmål og spørgsmål om prøven, kontaktes undertegnede, 

Rune Kjærsgaard Jørgensen.  

Bilag 1 – Information om prøven i almen studieforberedelse 2020 
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere  

Information om prøven i almen studieforberedelse 2020  
Mandag den 27. januar offentliggøres emne og overordnede problemstillinger for prøven i almen studie
forberedelse 2020. Opgaven vil sammen med vejledning og ressourcerum foreligge i elektronisk form på 
en dvd. Trykkeriet udsendte dvd’erne til institutionerne mandag den 13. januar 2020 efter skolernes bestil
ling jf. mail fra PET den 4. december 2019. Der har desværre været en teknisk fejl i dvd’erne i den første 
leverance. Institutionerne vil modtage den nye dvd mandag d. 20. januar 2020.  

Forberedelsen på institutionerne  
I år oprettes ikke en hjemmeside med opgave og ressourcerum. Materialet kan kopieres fra den tilsendte 
dvd. Materialet skal åbnes i Google Chrome. På offentliggørelsesdagen den 27. januar 2020 skal materialet 
fra dvd’en være tilgængeligt for eleverne evt. på institutionens hjemmeside.  

Rektor kan i lighed med tidligere år etablere et udvalg bestående af en mindre kreds af lærere, der tilsam
men dækker hovedparten af fagrækken, og som får udleveret AT-materialet onsdag den 22. januar 2020 
for at sætte sig grundigt ind i, hvilke materialer og muligheder der ligger i ressourcerummet. 
Rektor sikrer sig, at det udleverede materiale opbevares sikkert og behandles med den fortrolighed, der 
gælder alt eksamensmateriale. 

Offentliggørelsen på institutionerne  
Rektor fastlægger proceduren for offentliggørelse af årets opgave. Materialet er indrettet således, at der ved 
klik på print kan printes en papirkopi med opgaven og den tilhørende vejledning. Erfaringer fra tidligere år 
viser, at det kan være en god idé, at eleverne samtidig med præsentationen får udleveret en sådan papir
kopi.  

Ressourcerummet består af ét samlet rum med en række emner. Hvert emne indeholder en illustration, en 
kort tekst og henvisninger til materiale i form af links eller titler. Emnerne kan give ideer til besvarelse af 
opgaven. Materialet indeholder desuden en præsentationsvideo af årets tema.  
 

mailto:bent.fischer-nielsen@stukuvm.dk
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Om årets opgave 
Årets opgave er en let justeret udgave af opgaven, som blev stillet i 2016.  

Eventuelle spørgsmål fra institutionerne  
Eventuelle spørgsmål fra institutionerne efter at opgaven er offentliggjort rettes til Kontor for Prøver, Ek
samen og Test i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet eller til fagkonsulenten i almen studieforberedelse.  

Tidsplan  
Institutionen tildeler eleverne vejledere og lægger en plan for perioden fra den 27. januar 2020 frem til afle
vering af synopsis. Senest den 19. februar 2020 indberettes elevernes fagvalg til XPRS i indberetningen 
’Elever til prøve’. Institutionen fastsætter en frist for aflevering af synopsen. Fristen skal placeres i perio
den 9. marts - 30. marts 2020. Samtidig ophører institutionens vejledning af eleverne.  

Sendt 16. januar – Information om generalprøverne 2020 
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har oprettet en side med informationer om generalprøverne 2020. På si

den findes bl.a. generel information, frister for indberetning og prøvekalenderen for generalprøverne.  

Sendt 14. januar – Datoer og frister i forbindelse med SOP, SRP og EOP 
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere 

Da vi har fået en række henvendelse angående datoer for indberetning af fag til SOP, SRP og EOP, sender 

vi denne præcisering ud. 

Institutionerne skal være særligt opmærksom på, at SOP, SRP skal indberettes på to forskellige terminer. 

Dels som en prøveplan til den særlige SRP/SOP-netprøver-termin dels sammen med Elever til Prøve-ind

beretningen til den sædvanlige sommertermin . 

Da vi ikke når at få EOP med i Netprøver.dk til sommertermin 2020, skal EOP ikke indberettes til en sær

lig termin, men kun indberettes sammen med den sædvanlige sommertermin. Det betyder desværre også, 

at institutionerne skal huske at sende besvarelserne til censorerne. 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever/generalproeve
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Den lokale administrationsforløb i forbindelse med SOP, SRP og EOP ser derfor således ud:  

Sendt 13. januar – Revideret liste med skriftlige censurnormer gældende fra som
mertermin 2020 
Til institutionens leder, eksamensplanlæggere og skriftlige censorer 

I forbindelse med gymnasiereformen og indførelsen af nye fag og prøveformer har vi revideret de skrift

lige censurnormer. Den reviderede liste med de skriftlige censurnormer er vedhæftet og er gældende fra 

sommertermin 2020. 

Ændringer i censurnormerne falder i fire dele:  

1.  Prøver med kombineret skriftlig og mundtlig evaluering som fx SRP, SOP, teknologi A osv. 

tildeles ikke en norm, da disse prøver er at betragte som mundlige prøver og derfor aflønnes gen

nem lærernes arbejdsportefølje som alle andre mundtlige prøver. Disse prøver optræder derfor 

ikke på listen.  

2.     Prøver i de nye permanentgjorte fag: Geovidenskab A, stx, htx, Bioteknologi A, htx, stx og 

Dansk som andetsprog A og B, hfe, tildeles samme norm som andre sammenlignelige prøver.  

3.      Virksomhedsøkonomi A og B tildeles samme norm som andre sammenlignelige prøver.  

4.    Censurnormerne i Engelsk A, fortsætter Tysk A, og fortsætter Fransk A udlignes på tværs af 

de gymnasiale uddannelsesområder, så de fremover har samme censurnorm.  

Bilag 1 – Normer for skriftlig censur på de gymnasiale uddannelser januar 2020 

Normer for skriftlig censur ved de gymnasiale uddannelser  

Det meddeles hermed, at ministeriet efter drøftelse med Danske Erhvervsskoler og -gymnasier, Danske 

Gymnasier, GL, DJØF og IDA  

har fastsat nedenstående normer for censur ved skriftlig eksamen.  

Ved norm forstås det antal opgaver/projekter, der skal rettes pr. time.  
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Censurnormerne har virkning fra og med sommertermin 2020. 

Fag, niveau  uddannelse  Norm  

Afsætning A  hhx  2  

Arabisk A  valgfag  2  

Biologi A  stx  2  

Bioteknologi A  htx  2  

Bioteknologi A  stx  2  

Dansk A  hf-2  2  

Dansk A  hhx  2  

Dansk A  htx  2  

Dansk A  stx  2  

Dansk som andetsprog A  gif  2  

Dansk som andetsprog A  hf-e  2  

Dansk som andetsprog B  hf-e  2,5  

Engelsk A  stx  1,5  

Engelsk A  hhx  1,5  

Engelsk A  htx  1,5  

Engelsk B  htx  2  

Engelsk B  stx  2  

Engelsk B  hf-2  2  

Engelsk B  eux  2  

Fransk begyndersprog A  hhx  2  

Fransk begyndersprog A  stx  2  

Fransk fortsættersprog A  stx  1,5  

Fransk fortsættersprog A  hhx  1,5  

Fysik A htx 2 

Fysik A  stx 2 

Geovidenskab A htx 2 

Geovidenskab A stx 2 

Græsk A stx 2 

International Økonomi A hhx 2 

Italiensk A stx 2 

Japansk A valgfag 2 

Kemi A htx 2 

Kemi A stx 2 

Kinesisk A valgfag 2 

Latin A  stx 2 

Matematik A hhx 2 

Matematik A  htx 2 

Matematik A stx 2 

Matematik B hf-2  2,5 

Matematik B stx 2,5 

Matematik C hf-2 3 

Musik A  stx 2 

Russisk A stx 2 

Samfundsfag A stx 2 

Spansk begyndersprog A hhx 2 

Spansk begyndersprog A stx 2 
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Større skriftlig opgave hf-2 0,5 

Tyrkisk A valgfag 2 

Tysk begyndersprog A hhx 2 

Tysk begyndersprog A stx 2 

Tysk fortsættersprog A stx 1,5 

Tysk fortsættersprog A hhx 1,5 

Virksomhedsøkonomi A  hhx 2 

Virksomhedsøkonomi B hhx 2,5 

Sendt 8. januar – Bestilling af projektoplæg til teknologi B, 16. marts 2020 
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere 

Som tidligere udmeldt skal institutionerne selv bestille prøvemateriale via prøveshoppen.  

Bestilling af projektoplæg til teknologi B ny ordning den 16. marts 2020 (ny-htx201-TEK/B-16032020) og tek

nologi B gammel ordning den 16. marts 2019 (gl-htx201-TEK/B-16032020) skal foretages via prøveshoppen 

senest den 27. januar 2020.  

Projektoplægget sendes som én administrator cd til hver institution, der har bestilt. Cd’en sendes til institutio

nerne fra trykkeriet Rosendahls den 24. februar 2020.  

Ved bestillingen på prøveshoppen angives for hver prøveforekomst, hvor mange elever der er til den aktuelle 

prøveforekomst, også selvom institutionen kun modtager én cd.  

Prøveshoppen 

Den enkelte institution skal sørge for, at de medarbejdere, der skal kunne bestille prøvematerialet, bliver op

rettet som brugere i prøveshoppen. Der kan oprettes flere medarbejdere på hver institution.  

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

af nye brugere benyttes registreringskoden: shoPP1jan   

http://www.rosendahlsonline.dk/login.aspx?cfg=uvm
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Sendt 8. januar – Revideret Prøve- og eksamenskalender for 2019/2020 og for 
2020/2021 

Til institutionens leder og eksamensplanlæggere 

Vedhæftet er nye reviderede Prøve- og eksamenskalendere for 2019/2020 og 2020/2021. Disse kalendere 

er også lagt på vores hjemmeside her, ligesom de er opdateret i XPRS. 

Der er lavet følgende ændringer i de to kalendere:  

1. Dansk som andetsprog A og B, hfe, er tilføjet som følge af, at faget Dansk som andetsprog er per

manentgjort. 

2. De tonede opgavesæt i matematik B, stx er fjernet, da disse ikke vil blive stillet mere. 

3. Første mulige mundtlige prøvedag i august og januar samt sidste mulige mundtlige prøvedag i 

december er rykket, så prøveperioderne i august og december er blevet lidt længere. 

NB. Med udvidelsen af den mundtlige prøveperiode i syge- og vinterterminen skal alle institutioner 

være særligt opmærksomme på at friholde deres lærere fra censur på dage, hvor lærernes sommer

og juleferie lapper ind over syge- og vinterterminens mulige prøvedage. 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/kalendere-og-oversigter
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