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1. Tidligere stillede prøve- og eksamensopgaver 
skal hentes i Prøvebanken.dk fra den 19. okto
ber, 2020
Htx, hhx, stx, hf samt eux

Materialeplatformen bliver i oktober 2020 lanceret i en ny 
udgave. Som led i denne lancering flytter tidligere stillede prø
ve- og eksamensopgaver ud og får sit eget online sted på Prø
vebanken.dk. I Prøvebanken.dk vil undervisere kunne hente 
tidligere eksamensopgaver fra 2010 og frem. Nye eksamens
opgaver lægges stadig op tre gange årligt efter afholdelsen. 
Maj/juni-terminen gøres tilgængelig i juli, august-terminen 
primo oktober og december/januar-terminen primo februar. 
Materialerne vil være tilgængelige i prøvebanken.dk fra man
dag den 19. oktober 2020. Vær opmærksom på, at der ikke er 
adgang til tidligere prøve- og eksamensopgaver i Materiale
platformen efter søndag den 18.oktober 2020.

Spørgsmål til dette kan rettes til Brith Dalgaard Nielsen: 
Brith.Dalgaard.Nielsen@stukuvm.dk

mailto:Brith.Dalgaard.Nielsen@stukuvm.dk
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2. Prøveshoppen overtager udleveringer fra 
Materialeplatformen
Htx, hhx, stx, hf samt eux

Fra mandag den 5. oktober 2020 vil institutionernes eksa
mensplanlæggere eller ledere fremadrettet skulle downloa
de forberedelsesmaterialer, projektoplæg/tema og er
hvervscase i Prøveshoppen. Det betyder, at det ikke længere 
vil være muligt at finde disse materialer på Materialeplatfor
men eller bestille dem som administrator cd hos Rosendahls. 
Ændringen sker for at udfase cd’er og gøre det mere over
skueligt for eksamensplanlæggerne. Med ændringen vil al 
materiale skulle hentes eller bestilles i Prøveshoppen.

Bemærk, at det kun er eksamensplanlægger og ledere, der 
kan oprette en brugerprofil i Prøveshoppen – undervisere 
må ikke få adgang til Prøveshoppen.

Spørgsmål til dette kan rettes til Nanna Johansen:               
Nanna.Johansen@stukuvm.dk

3. Tilrettelæggelse af prøven i EOP
Teknisk eux

På de teknisk eux-uddannelser, der følger den såkaldte 
model D, er prøven i EOP bundet til elevens svendeprøve. Da 
svendeprøven på disse uddannelser oftest er placeret uden 
for de faste gymnasiale prøveterminer, bliver prøven i EOP 
også nødt til at blive placeret uden for de faste prøveterminer.

Derfor gives der hermed for EOP-prøver på tekniske eux-ud
dannelser efter model D dispensation for reglen om, at gym
nasiale prøver altid skal afholdes i de faste prøveterminer.

Det betyder, at EOP-prøverne på de tekniske eux-uddan
nelser efter model D, som de eneste gymnasiale prøver, må 
afholdes uden for de faste prøveterminer. Dette følger den 
gamle praksis med Eksamensprojektet, der i disse uddannel
ser også var bundet til svendeprøven og også kunne placeres 
uden for de faste prøveterminer.

Uddannelser i model D: Automatik- og procesuddannelsen, 
Autolakerer, Data- og kommunikationsuddannelsen, Elektri
ker, Elektronik- og svagstrømsuddannelsen, Entreprenør- og 
landbrugsmaskinuddannelsen, Industriteknikeruddannelsen, 
Karrosseriteknikeruddannelsen, Lastvognsmekaniker, Per
sonvognsmekaniker, Plastmager, Procesoperatør, Skibsmon
tør, Smed, VVS-energi, Værktøjsuddannelsen.

Spørgsmål til dette kan rettes til Rune Kjærsgaard Jørgensen: 
Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk

4. Anonymisering af den større skriftlige         
opgave (SSO)
Hf

Den større skriftlige opgave på hf-2 og hf-e bliver fra i år 
anonymiseret for den eksterne bedømmer i Netprøver, som 
derfor kun vil kunne se navnet på den prøveafholdende 
institution og kontaktoplysninger på den interne vejleder, 
som besvarelsen skal bedømmes sammen med. Kursistens 
besvarelse og opgaveformuleringen vil stadig være tilknyttet 
den enkelte kursist i Netprøver, og den prøveafholdende 
institution vil stadig kunne se alle oplysningerne om kursi
sten. For at sikre anonymiseringen er det derfor vigtigt, at 
kursisterne ikke længere skriver deres navn, cpr-nummer 
eller andre personlige oplysninger noget sted i deres besva
relse. Ligeledes skal kursistens personlige oplysninger ikke 
længere fremgå af opgaveformuleringen.

Spørgsmål til dette kan rettes til Anders Ellegaard Pedersen: 
Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk

5. Ny underside på hjemmesiden om årsplan  
og frister
Htx, hhx, stx, hf samt eux

Vi har på eksamenskontorets hjemmeside tilføjet en ny un
derside, som hedder ”Årsplan og frister”. Her er det er muligt 
at se en samlet oversigt over vigtige datoer og frister for det 
gymnasiale prøveområde. 

Oversigten findes på Årsplan og frister for prøver på det 
gymnasiale område (uvm.dk)

Spørgsmål til dette kan rettes til Nanna Johansen:              
Nanna.Johansen@stukuvm.dk

6. Udsendt information i september 2020
Htx, hhx, stx, hf samt eux

Følgende informationer har vi i eksamenskontoret sendt ud 
til institutionerne i løbet af september 2020

1. september 2020: Tilsynsplanerne for pædagogikumkandi
dater 2020/2021

9. september 2020: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
har besluttet, at de gymnasiale institutioner i år skal have 
mulighed for lokalt at afholde en centralt stillet optagel
sesprøve i forhold til ansøgere, der efter afholdelse af den 
seneste centralt stillede optagelsesprøve den 4. august 2020 
har søgt om optagelse på uddannelsen.

mailto:Nanna.Johansen@stukuvm.dk
mailto:Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk
mailto:Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/aarsplan-og-frister
mailto:Nanna.Johansen@stukuvm.dk
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7. Påmindelser

Oktober 2020:

4. oktober 2020: Indberetning til XPRS - prøveplaner    
(SOP - netprøver)

I perioden 3. august til 4. oktober skal der indberettes en 
prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte 
vejledere samt skriveperiode til SOP. Prøveplanen ind
berettes til den særlige termin ”SOP - netprøver”. Denne 
indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.dk. 
Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sæd
vanlige elever til prøve indberetning til vinterterminen.

Husk: Ved tilfælde af skift af intern vejleder kan der gen
indberettes helt op til den mundtlige prøve.

Termin: SOP 
Uddannelse: EGYM

5. oktober 2020: Indberetning til XPRS - censorkompetence 
(vinter og SSO)

I perioden 1. september - 5. oktober skal der indstilles 
skriftlige censorer til vinter og SSO. Censorkompetence 
skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige 
censorer skal der laves en tom
indberetning. Derudover kan der laves løbende indberet
ninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædel
se, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: vinter SSO 
Uddannelse: alle

5. oktober 2020: Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk 
(vinterterminen)

Udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver.

Termin: vinter 
Uddannelse: alle

21. oktober 2020: Udlevering af forberedelsesmateriale - 
matematik B (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gammel mate
matik B (htx). Forberedelsesmaterialet kan downloades 
via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk). Lærereksem
plar kan udleveres 7. oktober 2020.

Termin: vinter 
Uddannelse: HTX

21. oktober 2020: Indberetning til XPRS - prøveplaner (vin
terterminen)

I perioden 6. - 21. oktober skal der indberettes prøveplaner 
for vinterterminens skriftlige og mundtlige prøver, herun
der SOP og EOP. Prøveplaner skal altid indberettes - hvis 
der ikke afholdes eksaminer skal der laves en tom indberet
ning.

Termin: vinter 
Uddannelse: alle

23. oktober 2020: Bestilling af fysisk prøvemateriale (vinter
terminen)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via 
Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk) i perioden 1. - 23. ok
tober. Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejde
de prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte 
prøve. Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvema
teriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale 
prøver (uvm.dk) Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra 
Rosendahls 18. november og kan forventes afleveret på 
institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: vinter 
Uddannelse: alle

28. oktober 2020: Indberetning til XPRS - prøveplaner     
(SSOhfe)

I perioden 1. - 28. oktober skal der indberettes prøveplaner 
for større skriftlig opgave (hfe), hvis der ønskes censurud
melding ultimo november.

Termin: SSOhfe 
Uddannelse: AGYM

28. oktober 2020: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve 
(vinterterminen)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsen
des pr. mail til institutionerne, der videresender til censo
rerne.

Termin: vinter 
Uddannelse: alle

http://www.rosendahlsonline.dk/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx%3fskin%3dUVM%26cfg%3duvm&skin=UVM&cfg=uvm
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/kalendere-og-oversigter
http://www.rosendahlsonline.dk/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx%3fskin%3dUVM%26cfg%3duvm&skin=UVM&cfg=uvm
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29. oktober 2020: Indberetning til XPRS - Lærerfriholdel
ser (vinterterminen)

I perioden 22. - 29. oktober skal der indberettes lærer
friholdelser. Indberetninger modtaget efter 29. oktober 
indgår ikke i den mundtlige censorallokering. 

Husk at friholde undervisere i skolens juleferie (før jule
aften og efter nytår).

Termin: vinter
 Uddannelse: alle

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.

Termin: SSO1 
Uddannelse: AGYM

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

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

Termin: SSOhfe
Uddannelse: AGYM

9. november 2020: Udmelding fra XPRS - censurplaner 
(vinterterminen)

Udmelding af censurplaner for mundtlige prøver i 
vinterterminen.

Termin: vinter 
Uddannelse: alle

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

I perioden 10. november til prøveperiodens afslutning 
kan der løbende indberettes lærerfriholdelser.

Termin: vinter 
Uddannelse: alle
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