November

Nyt fra Eksamenskontoret
- de gymnasiale uddannelser

2020

Generalprøven 2021, datoændringer i den Administrative prøve- og
eksamenskalender, SSO bliver ikke anonymiseret, optagelsesprøven
2021 og seminar for nye eksamensplanlæggere

Indhold

1. Generalprøven 2021

1. Generalprøven 2021

Hf, hhx, htx, stx samt eux

2. Datoændringer i den Administrative prøve- og
eksamenskalender 2020-2021

Der afholdes generalprøve i Netprøver tirsdag den 9. februar
2021 og onsdag den 3. marts 2021. Vi opfordrer alle institutioner til at deltage i generalprøven, sådan at elever, institutioner og Børne- og Undervisningsministeriet er klædt på til
prøverne i sommerterminen. For de institutioner, der ikke har
mulighed for at deltage i den første generalprøve, afholdes
der en ekstra generalprøve onsdag den 3. marts 2021.
På vores side om generalprøven kan I se, hvilke fag på de enkelte uddannelser, der vil være prøver til generalprøven i.
Alle institutioner vil snarest modtage en mail om, hvilke konkrete prøvesæt i de enkelte fag der bliver brugt til generalprøven. Der åbnes for indberetning af prøveplaner til XPRS den
1. januar 2021 med frist for indberetning henholdsvis den
1. februar 2021 til den 1. generalprøve og den 22. februar
2021 til den 2. generalprøve.

3. SSO blive ikke anonymiseret
4. Optagelsesprøve til gymnasial uddannelse i 2021
5. Seminar for nye eksamensplanlæggere 2021
6. Påmindelser

Spørgsmål om generalprøven kan rettes til Anders Ellegaard
Pedersen: Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk
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2. Datoændringer i den Administrative prøveog eksamenskalender 2020-2021

5. Seminar for nye eksamensplanlæggere 2021

Hf, hhx, htx, stx samt eux

Onsdag den 3. februar afholder vi i Kontor for Prøver, Eksamen og Test seminar for nye eksamensplanlæggere på hhx,
htx, hf, stx, samt eux. Seminaret afholdes i trekantsområdet
fra kl. ca. 10-15. Seminaret vil have fokus på basal eksamensplanlægning og –gennemførelse, fx eksamensplanlæggerens
årshjul, at melde elever til prøve samt praktisk prøveafvikling. Der vil være en egenbetaling på ca. 500 kr. Hvis forhold
omkring Covid-19 ikke tillader fysisk fremmøde, vil seminaret blive afholdt virtuelt. Der er sendt en mail ud til institutionerne med link til interessetilkendegivelse, som I bedes
udfylde. Derudover vil der senere på året komme en mail
med tilmelding, afholdelsessted m.v.

Vi har lavet nedenstående ændringer af datoer for indberetninger.
Censorkompetence til sommerterminen - frist for indberetningen ændres fra den 13. januar 2021 til den 9. februar
2021. Der åbnes for indberetningen den 1. december 2020
(uændret).
Lærerfriholdelser til sommerterminen - frist for indberetningen ændres fra den 31. marts 2021 til den 24. marts 2021.
Der åbnes for indberetningen den 4. marts 2021 (ændret).
Se den opdaterede kalender på vores hjemmesidepunkt om
kalendere og oversigter. Ændringer markeret med *.
Det kan ligeledes ses på vores side om årsplan og frister.
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Doris Stubager:
doris.stubager@stukuvm.dk

3. SSO blive ikke anonymiseret
Hf

Det har desværre vist sig, at der er flere tekniske udfordringer med at anonymisere SSO-besvarelserne, og derfor bliver
SSO alligevel ikke anonymiseret i denne omgang.
Det betyder, at kursister gerne må skrive deres navn i deres
besvarelse, og at vejlederne gerne må skrive kursistens navn
på opgaveformuleringen.
Spørgsmål om dette kan rettes til Anders Ellegaard Pedersen:
Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk

4. Optagelsesprøve til gymnasial uddannelse i
2021
Hf, hhx, htx og stx

Datoerne for optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er nu fastlagt. I 2021 bliver der afholdt 4 optagelsesprøver på følgende datoer:
•
•
•
•

28. april
11. juni
28. juni
3. august

I kan finde yderligere oplysninger om optagelsesprøven på
vores side om optagelsesprøven, herunder links til relevante
kalendere og til det vejledende opgavesæt til optagelsesprøven.
Spørgsmål om optagelsesprøven kan rettes til
Anders Ellegaard Pedersen:
Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk

Gymnasiale uddannelser, november 2020

Hf, hhx, htx, stx samt eux

I februar 2020 afholdte vi et lignende seminar, hvor en
del erfarne eksamensplanlæggere, der havde tilmeldt sig
seminaret, måtte tage skuffede hjem, da de ikke fik ny viden
på seminaret. For at undgå at lignende sker, er det vigtigt, at I
kun deltager i seminaret, hvis I er nye eksamensplanlæggere.
Spørgsmål om seminaret kan rettes til Brith Dalgaard Nielsen:
brith.dalgaard.nielsen@stukuvm.dk

6. Påmindelser
Herunder findes påmindelser om vigtige aktiviteter i forhold til eksamensplanlægningen den næste måned frem.
Aktiviteterne kan ses samlet for hele året på vores side
om årsplan og frister.

November 2020:
2. november 2020: Indberetning til XPRS - prøveplaner
(SSO1)

Indberetning af prøveplaner (SSO1) åbner
I perioden 2. november 2020 - 1. februar 2021 skal der
indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hf),
der skrives i perioden uge 2 til uge 11 2021.

December 2020:
1. december 2020: Første mulige prøvedag (vinterterminen)

Oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver kan findes på ministeriets hjemmeside.
Termin: vinter
Uddannelse: alle
1. december 2020: Indberetning til XPRS - censorkompetence (sommerterminen)

Indberetning af censorkompetence åbner.

4. november 2020: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSOhfe)

I perioden 1. december 2020 - 9. februar skal der indstilles
skriftlige censorer til sommerterminen. 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.).

Beskikkelsesbreve til censorer af større skriftlig opgave
(hfe) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

Termin: SSOhfe
Uddannelse: AGYM

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

Indberetning af censorkompetence åbner.
9. november 2020: Udmelding fra XPRS - censurplaner
(vinterterminen)

Udmelding af censurplaner for mundtlige prøver i vinterterminen.

I perioden 1. december 2020 - 9. februar kan der indstilles
skriftlige censorer til 1. og 2. optagelsesprøve.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

Herefter kan der løbende laves indberetninger ved ændringer (indstillinger, orlov, fratrædelse, adresseændringer
mv.).

10. november 2020: Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser (vinterterminen)

Termin: 1. optagelsesprøve 28. april 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

I perioden 10. november til prøveperiodens afslutning
kan der løbende indberettes lærerfriholdelser.
Termin: vinter
Uddannelse: alle
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