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1. Velkommen til nyhedsbrevet 
Velkommen til det første nyhedsbrev fra Kontor for Prøver, 
Eksamen og Test på de gymnasiale uddannelser. I vores ny-
hedsbrev ”Nyt fra Eksamenskontoret – de gymnasiale prøver” 
vil vi fremadrettet samle relevante informationer og nyheder. 
Vi gør det i et forsøg på at begrænse antal mails, som vi sender 
ud til jer – og på den måde gøre det nemmere for jer at holde 
jer orienteret. Nyhedsbrevet udkommer en gang om måne-
den. Nederst i nyhedsbrevet samler vi månedens påmindelser 
og vigtige datoer fx datoen for ’’Indberetning til XPRS – elever 
til prøve” og lignende. I vil fortsat modtage alle-mails fra os i 
kontoret ved særligt presserende orienteringer. Hver måned 
sender vi fremadrettet en mail til jer ude på institutionerne 
med link til månedens nyhedsbrev.
 Du kan også få ” Nyt fra Eksamenskontoret - de gymnasiale 
prøver” direkte i din egen mail-postkasse ved at tilmelde dig 
BUVM’s nyhedsbrev på Børne- og Undervisningsministeriets 
hjemmeside på dette link. Hvis du vælger nyhedskategorien 
”Uddannelser til unge”, vil du modtage ” Nyt fra Eksamenskon-
toret - de gymnasiale prøver”. Vi håber, I vil læse med og bliver 
glade for nyhedsbrevet. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/abonner
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2. Anonymisering af elevbesvarelser for skriftli-
ge censorer i Netprøver 
Htx, hhx, hf, stx samt eux 

Fra og med denne vintertermin vil skriftlige opgavebesva-
relser blive anonymiseret over for de skriftlige censorer. 
Anonymiseringen vil kun gælde for de skriftlige prøver, der 
udelukkende er i Netprøver samt for optagelsesprøverne 
med ekstern bedømmelse. Det gælder altså ikke for skriftlige 
prøver med 1. delprøve, der besvares på papir. Anonymise-
ringen vil kun berøre censorerne, og der vil altså ikke blive 
ændret i, hvad administration og ledelse kan se i Netprøver. 
Institutionerne og lærerne bedes derfor sørge for, at elever-
ne ikke skriver deres navn og institution på prøvebesvarel-
serne til skriftlige opgaver uden 1. delprøve. Ved skriftlige 
prøver med 1. delprøve skal eleverne dog stadig skrive navn 
og institution på besvarelserne. 

Nogle institutioner vælger at sende et censorbrev til de 
skriftlige censorer, der skal bedømme besvarelser fra deres 
institution, inden de skriftlige censorer modtager elevbesva-
relserne. Brevet kan fx indeholde oplysninger om, hvordan 
fysiske besvarelser sendes eller pakkelabels med 2. censor. 
Dette bør fremover kun ske ved opgaver med 1. delprøve, 
der besvares på papir.  
SOP/SRP og andre projektprøver, hvor eleven udarbejder et 
skriftligt produkt for derefter at gå til mundtlig prøve, inklu-
deres ikke i denne ordning. 

Ændring af censorudligningsprocessen for skriftlig censur 

Som følge af anonymiseringen ændrer vi frem over beskik-
kelsesbrevene til de skriftlige censorer, så det ikke længere 
fremgår, hvor opgavebesvarelserne kommer fra. Derfor 
ændrer vi også censorudligningsprocessen. Frem over skal 
hjemskolen ikke længere indberette den skriftlige censur til 
censorudligning. Alle data til brug for udligning af skriftlig 
censur vil censorbankerne frem over modtage via dataud-
træk direkte fra Netprøver. De skriftlige censorer skal dog 
stadig anmode om udbetaling af skriftlig censur på hjemsko-
len ved at underskrive tro og love-erklæringen på alloke-
ringslisterne med oplysning om antal rettede opgaver, fag og 
niveau. 

Den nye proces for censorudligning vedrører kun skriftlige 
prøver, hvor karakteren indtastes i Netprøver og optagel-
sesprøven med eksterne censur. Denne proces inkluderer 
altså også skriftlige prøver med 1. delprøve på papir, men ikke 
SOP/SRP og andre projektprøver, hvor eleven udarbejder 
et skriftligt produkt for derefter at gå til mundtlig prøve, da 
disse afregnes som mundtlige prøver. 
Institutionen bedes informere institutionens skriftlige cen-
sorer om ovenstående. 

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

3. Der stilles ikke flere prøver på gammel ord-
ning med undtagelse af prøver til teknisk eux 
Htx, hhx, hf, stx samt eux   

Alle elever på htx, hhx, stx, hf og merkantil eux, inkl. de 
4-årige tilrettelæggelser, følger nu læreplaner og prøver efter 
2017-reformen, og skal derfor aflægge prøver efter ny ord-
ning. Det betyder, at vi går en nemmere eksamensplanlæg-
ningstid i møde, da der efter sygeterminen 2020 ikke stilles 
flere prøver på gammel ordning til disse uddannelser. Der vil 
dog blive stillet en række htx-prøver, der benyttes til tek-
nisk eux, hvor der stadig vil være elever på gammel ordning. 
Følgende htx-prøver vil derfor fortsat blive stillet på gammel 
ordning: 

• Dansk A, Engelsk A og B, Fysik A og Matematik A og B 
(prøverne stilles til og med sygetermin 2022) 

• Kemi A og Teknologi B (prøverne stilles til og med sygeter-
min 2021) 

Hvis I på institutionerne, mod forventning, skulle have elever, 
der skal aflægge prøve på gammel ordning, skal I kontakte 
Rune Kjærsgaard Jørgensen: 
Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk 
Det kan fx være en elev på særlige vilkår på en 4-årig tilrette-
læggelse, som på grund af snyd, skal til omprøve. 

4. Placering af sygeprøver i SRP og SOP 
Stx, Htx og Hhx 

SRP 
For elever der skal igennem hele SRP-processen (både udar-
bejde skriftligt produkt og mundtlig prøve) som sygeprøve: 
på linje med sommerterminens særlige SRP-termin er der nu 
oprettet en særlig sygetermin for SRP. Terminen er udmeldt 
fra PET i XPRS den 17. august og har betegnelsen ”Syge Ny 
SRP Netprøver”. Terminen vil være åben fra primo august 
2020 til 30. januar 2021. 
Ved indberetning af elever til syge-SRP følges samme frem-
gangsmåde som i forår/sommer. Dvs. der skal både indberet-
tes ”Elever til Prøve” til den almindelige vintertermin samt til 
den ovenstående særlige syge-SRP-termin. På den baggrund 
udmeldes ”Udtræk af Prøvefag”, som institutionen skal bruge i 
forbindelse med indberetning af Prøveplanen. 
For elever, der allerede har udarbejdet det skriftlige produkt 
til SRP og skal til sygeprøve i august, finder institutionen selv 
en censor via censorudvekslingsplanen, som ved almindelige 
mundtlige sygeprøver. 

SOP 
For elever der skal igennem hele SOP-processen (både udar-
bejde skriftligt produkt og mundtlig prøve) som sygeprøve: 
de eksisterende særlige SOP-terminer (SOP VX og SOP SX) 
er blevet udvidet, så disse to terminer også kan bruges til 

mailto:Rune.Kjaersgaard.Jorgensen%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Rune.Kjaersgaard.Jorgensen%40stukuvm.dk?subject=
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SOP-sygeprøver. SOP VX 20/21 åbner primo august 2020 
og lukker ultimo februar 2021. SOP SX 2021 åbner primo 
januar 2021 og lukket 5. juli 2021. 
Ved indberetning af elever til syge-SOP følges samme 
fremgangsmåde som til den almindelige SOP. Dvs. der 
skal både indberettes ”Elever til Prøve” til den almindelige 
sommer/vinterterminer samt til de ovenstående eksiste-
rende SOP-terminer. På den baggrund udmeldes ”Udtræk 
af Prøvefag”, som institutionen skal bruge i forbindelse med 
indberetning af Prøveplanen. 
For elever, der allerede har udarbejdet det skriftlige pro-
dukt til SOP i forbindelse med sommerterminen og skal til 
sygeprøve i august, finder institutionen selv en censor via 
censorudvekslingsplanen, som ved almindelige mundtlige 
sygeprøver. Spørgsmål til dette rettes til Doris Stubager: 
doris.stubager@stukuvm.dk 

5. Nyt om optagelsesprøven 
Det er nu muligt for skolerne at afholde en lokal optagelses-
prøve med et centralt stillet opgavesæt frem til 1. november 
2020. Optagelsesprøven er kun for ansøgere, der ikke tidli-
gere i år har aflagt en optagelsesprøve, og som ikke kan op-
tages jf. § 14a i gymnasieloven. Målgruppen er hovedsageligt 
ansøgere, der er starten på en anden uddannelse, men som 
ønsker at skifte til 3-årig gymnasial uddannelse eller 2-årig 
hf, og som kommer fra en prøvefri 9. klasse eller er vurderet 
ikke-uddannelsesparat til den søgte uddannelse. Der er ud-
sendt en mail til alle institutionerne om mulighederne for at 
afholde en lokal optagelsesprøve. Kontakt Anders Ellegaard 
Pedersen: Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk for at få 
tilsendt opgavesættet. 

6. Censorindberetning 
Htx, hhx, hf, stx samt eux  

Det er nu institutionerne skal indstille undervisernes mundt-
lige censorkompetencer til alle skoleårets terminer. Herud-
over er der mulighed for at indstille skriftlige censorer til alle 
terminer (vinter, sommer, SSO1 og SSO2 samt SSOhfe). 

Det er vigtigt, at institutionerne prioriterer indstillingen af 
censorkompetencer og afsætter de nødvendige censorres-
sourcer til bedømmelsesarbejdet. 

Behovet for mundtlige censorer er stigende. Det er derfor 
af den største vigtighed, at alle institutionens undervisere 
indberettes med de kompetencer, hvormed de kan fungere 
som censorer. Ellers vil der på sigt være eksaminer, hvortil 
der ikke kan allokeres censorer, og der kommer et unødigt 
pres på de censorer, der er indberettet. 
Det er endvidere, grundet SRP og SOP, vigtigt at indberette 
mundtlige censorer, der kan eksaminere på engelsk eller 
tysk. Vi vil derfor skærpe institutionernes opmærksomhed 
på, at de undervisere, der kan eksaminere på et fremmed-
sprog, bliver indberettet med denne oplysning. 

6. Påmindelser 
23. september 2020 
Udlevering af forberedelsesmateriale - teknologi B 
(htx) 
Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gl. teknologi 
B (htx). Lærereksemplar kan udleveres 16. september 
2020. 

Termin: -
Uddannelse: HTX 

25. september 2020 
Indberetning til XPRS - elever til prøve                       
(vinterterminen) 
I perioden 1. - 25. september skal der indberettes hold 
(fag/niveau) til prøver i vinterterminen, herunder SOP/ 
EOP. Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til 
flerfaglige prøver i vinterterminen. 
Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal 
afholdes prøver i vinterterminen, skal der laves en tom 
indberetning. 

Termin: vinter 
Uddannelse: alle 

29. september 2020 
Udmelding fra XPRS - oversigt over centralt stillede 
skriftlige opgaver (vinterterminen) 
Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberet-
ning af elever til prøve, sendes til institutionens mailad-
resse. 

Termin: vinter 
Uddannelse: alle 
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