Information sendt fra Kontor for Prøver, Eksamen og
Test til institutionerne, august 2020
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Sendt 4. august 2020: Nyt om optagelsesprøven - optagelsesprøven den 4. august 2020 rettevejledninger og bestå-grænse
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Denne mail indeholder bestå-grænse til optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser, der er afholdt
den 4. august 2020. Rettevejledninger med facitlister til opgaverne i prøvesættet kan findes på
materialeplatform.emu.dk.
Det er vigtigt, at de lokale censorer anvender rettevejledningerne og facitlisterne, når de bedømmer
besvarelserne.
Bestå-grænser:
På baggrund af tilbagemeldinger om opgavetyper fra censorer i forbindelse med optagelsesprøven den
29. april 2020 fastlægges bestå-grænserne for denne optagelsesprøve som følger:
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.
Vi beder om, at de indberettede censorer, der har adgang til prøveholdet i Netprøver, indtaster
ansøgernes opnåede point, inden der afholdes optagelsessamtale med ansøgerne.
Alle spørgsmål om bestå-grænserne og bedømmelser af besvarelserne skal rettes til Anders Ellegaard
Pedersen (Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk).

Sendt 7. august 2020: Nyt om eksamen hhx/htx og stx/hf – skriftlig censur af GSK-hold
Til institutionens leder og eksamensplanlæggere
Hermed følger information om gennemførelse af de skriftlige prøver ved sygeterminen i august 2020
for GSK-hold.
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 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 med anbefalet post.
· 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 med anbefalet post. Den
prøveafholdende institution kan også aftale med censor, at karakterlisten sendes digitalt med
sikker mail til censor private e-boks.
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· at 1. censor bedømmer besvarelserne, udfylder den tilsendte karakterliste, og sender den retur
til institutionen. Den udfyldte og underskrevne karakterliste må kun returneres til institutionen
med anbefalet post eller digitalt med sikker mail.
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.

Sendt 19. august 2020: Nyt om eksamen stx/hf - ombedømmere til skriftlige prøver
Til institutionens leder
Hermed fremsendes oversigter over ombedømmere til skriftlige prøver, juni 2020 - maj 2021 (hf og
stx).
Vi sender ud igen, da der er beskikket en ny ombedømmer i musik.
Proceduren ved behandling af klager over prøver og honorering af ombedømmere findes via dette link:
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever.
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).
Sendt 24. august 2020: Nyt om eksamen stx/hf - ombedømmere til skriftlige prøver
Til institutionens leder
Hermed fremsendes oversigter over ombedømmere til skriftlige prøver, juni 2020 - maj 2021 (hf og
stx).
Vi sender ud igen, da der er beskikket en ny ombedømmer i dansk, stx.
Proceduren ved behandling af klager over prøver og honorering af ombedømmere findes via dette link:
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever.
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).
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Sendt 26. august 2020: Nyt om skriftlige screeninger i matematik i grundforløbet - hhx, htx og
stx
Til institutionens leder
Vejledende eksempler på skriftlige screeninger i matematik i grundforløbet i hhx, htx og stx.
I perioden 2017-2019 har Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjort sammenlagt 22 sæt
”Matematik Screening” - vejledende opgavesæt til brug for screening i matematik i grundforløbet på
hhx, htx og stx.
Der udsendes ikke flere af disse vejledende opgavesæt.
Sættene kan downloades enkeltvis på materialeplatform.emu.dk.
Rammerne for screeningen er ikke ændrede. Grundforløbet danner grundlag for elevernes valg og
gennemførelse af studieretning, og i den forbindelse skal institutionen som bekendt foretage en skriftlig
screening i matematik af hver elev. Screeningen lægges, så elever og lærere kan anvende resultatet heraf
som led i elevernes valg af studieretning, herunder C-, B- eller A-niveau i matematik (for htx B- eller Aniveau). Screeningen skal dokumentere den enkelte elevs målopfyldelse i relation til det i grundforløbet
centralt fastsatte kernestof. Til screeningen gives to timer. Eleverne skal have adgang til alle
hjælpemidler, herunder matematiske værktøjsprogrammer. Det er ikke et krav, at prøven bedømmes
med en karakter.
En del af det faglige stof, der skal behandles i grundforløbet, er fastlagt i læreplanerne i matematik og
omhandler lineære modeller, herunder lineære funktioner. Dette gøres til genstand for afprøvning i de
udsendte screeninger.
Faglige spørgsmål vedrørende matematik i stx og hf kan rettes til fagkonsulent Kim Bertelsen, e-mail
kim.bertelsen@stukuvm.dk, tlf.: +45 30 50 46 15.
Faglige spørgsmål vedrørende matematik i hhx og htx kan rettes til fagkonsulent Laila Madsen, e-mail
laila.madsen@stukuvm.dk, tlf.: +45 25 57 41 24.
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