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1. Ekstra prøve i skriftlig dansk den 20.maj 
2021
Hf, hhx, htx, stx samt eux
Torsdag den 20. maj 2021 afholdes en ekstra prøve i skriftlig 
dansk på hhx, htx, hf og stx grundet Covid-19, således at 
institutioner kan vælge fx at afholde prøve i skriftlig dansk 
fordelt på to dage (20. maj og 21. maj).

Læs mere vedr. detaljer om indberetning af elever til prøven 
og den videre proces i mailen fra Eksamenskontoret til insti-
tutionerne, udsendt den 13. april 2021.    

Tekniske spørgsmål kan stilles til Doris Stubager:  
doris.stubager@stukuvm.dk. Ved andre spørgsmål kontaktes 
Brith Dalgaard Nielsen: brith.dalgaard.nielsen@stukuvm.dk. 

2. Nødprøvebekendtgørelsen over sommerens 
prøver 2021
Hf, hhx, htx, stx samt eux 
Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige 
foranstaltninger i sommerterminen 2021 i de gymnasiale 
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uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb som led i fore-
byggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 
(Gymnasienødprøvebekendtgørelsen) er nu udstedt.  

Bekendtgørelsen kan læses på Retsinformation.  

FAQ er nu opdateret med en række nye spørgsmål og svar. 
Hjemmesiden med FAQ vil løbende blive opdateret. Blandt 
andet vil der snarest komme en række spørgsmål og svar om 
sygdom ved prøve i sommerterminen 2021. FAQ kan læses 
på siden over spørgsmål/svar (uvm.dk). 

Spørgsmål til bekendtgørelsen og prøver kan stilles til Rune 
Kjærsgaard Jørgensen: Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@
stukuvm.dk . 

3. Tidsplan og vejledning om prøver og afslut-
tende standpunktskarakterer sommer 2021
Hf, hhx, htx, stx samt eux
I forbindelse med udstedelsen af Nødprøvebekendtgø-
relsen har STUK udarbejdet en tidsplan og vejledning 
om sommerterminens gymnasiale prøver og afsluttende 
standpunktskarakterer. Tidsplanen dækker afslutningen af 
skoleåret 2020/21 på htx, hhx, stx, hf, hf-enkeltfag, gymna-
sial supplering og gymnasiale fag i eux-forløb. Vejledning og 
tidsplan er udsendt til institutionerne den 14. april 2021 og 
findes også her på ministeriets hjemmeside over ”Retnings-
linjer og vejledninger”.  

Spørgsmål til bekendtgørelsen og prøver kan stilles til Rune 
Kjærsgaard Jørgensen: Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@
stukuvm.dk .

Øvrige spørgsmål vedr. vejledningen og tidsplan kan stilles 
til Anders Broholm Andersen: Anders.Broholm.Andersen@
stukuvm.dk .

4. Mangel på censorer i afsætning og  
informatik  
Hf, hhx, htx, stx samt eux
Der mangler censorer til sommerens mundtlige prøver 2021 
i afsætning og informatik.  

Det er vigtigt med den nødvendige censorressource til be-
dømmelsesarbejdet. Vi opfordrer derfor til, at institutioner-
ne hurtigst muligt indstiller censorer, hvis dette ikke er gjort, 
eller endnu en gang ser deres indstillede censorer igennem 
for at vurdere, om flere censorressourcer kan frigives.

Indstillingen af censorer foretages som hidtil i XPRS-indbe-
retningen ”Censorkompetence”. 

Ved spørgsmål og evt. omstrukturering af friholdelsesperio-
der kontaktes Nanna Johansen: Nanna.Johansen@stukuvm.
dk. 

5. Anonymisering af skriftlige stedprøver
Hf, hhx, htx, stx samt eux
Besvarelser af skriftlige stedprøver vil fremadrettet være 
anonymiseret for censorerne i Netprøver. 

På baggrund af erfaringer med anonymisering i vintertermi-
nen 2020/21, ønsker vi at fremhæve, at det er vigtigt, at:  
1. 1. Institutionerne sikrer, at eleverne instrueres i ikke 

at skrive navn, institutionsnavn eller andre oplysninger, 
som helt eller delvist kan identificere eleven, noget sted 
i deres besvarelser af skriftlige prøver eller i titlen på 
deres digitale dokument.

2. 2. Institutionerne ikke sender informationer til, eller 
på anden vis kontakter, censorerne af skriftlige prøver 
– fx gennem censorbreve, der sendes forud for bedøm-
melserne. 

Ovenstående gælder ikke prøver med en 1. delprøve, der 
besvares på papir, hvor eleverne stadig skal skrive deres 
navn mm. i besvarelsen af 1. delprøve. Anonymiseringen 
vil kun gælde for de skriftlige stedprøver, der udelukkende 
er i Netprøver, samt for optagelsesprøverne med ekstern 
bedømmelse. Det er af tekniske årsager endnu ikke muligt 
at anonymisere skriftlige prøver med en 1. delprøve, der 
besvares på papir.

Anonymiseringen i Netprøver betyder, at censorerne ikke 
kan se elevens navn, cpr-nr. eller hvilken institution, eleven 
går på. Censorerne skal i stedet identificere den enkelte be-
svarelse ud fra holdnavnet og det fortløbende elevnummer, 
som eleverne på et prøvehold tildeles i Netprøver. Bliver det 
nødvendigt for en censor at kontakte en prøveafholdende 
institution i forbindelse med bedømmelsen, fx hvis der mang-
ler en besvarelse, så kontakter censoren STIL-support for at 
få oplyst navnet på institutionen. Censorerne modtager nær-
mere informationer om dette i deres censorallokeringsbreve.
Anonymiseringen i Netprøver berører kun censorerne. Der 
ændres ikke i, hvad institutionens administration og ledelse 
kan se i Netprøver. 

Skriftlige prøver på GSK, der i augustterminen kun bedøm-
mes af en enkelt censor, vil også blive anonymiseret. Det 
vil dog ikke være muligt at anonymisere, hvilken institution 
besvarelserne kommer fra. Informationer om håndtering af 
GSK-prøverne i augustterminen bliver tilgængeligt hurtigst 
muligt på hjemmesiden om anonymisering. 

Læs mere om anonymiseringen og se eksempler på anonymi-
sering i Netprøver i afsnittet Anonymisering af elever i Bru-
gervejledning til bedømmere og vejledere, som kan findes 
her: Brugervejledninger og support til Netprøver. 

Informationer om anonymisering af skriftlige prøver vil 
løbende blive tilgængeligt på vores nye hjemmeside Anony-
misering af skriftlige prøver. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/514
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/gymnasiale-uddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/gymnasiale-uddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever/brugervejledninger
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever/anonymisering-af-skriftlige-proever
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever/anonymisering-af-skriftlige-proever
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Spørgsmål om anonymisering kan stilles til Anders Ellegaard 
Pedersen: Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk. 
 
6. Ændring i datoen for udsendelse af fysisk 
prøvemateriale
Udsendelsesdatoen for fysisk prøvemateriale, bestilt hos Ro-
sendahls, er rykket fra 3. maj 2021 til 10. maj 2021. Instituti-
onerne kan forvente at modtage materialet 11. maj 2021. 

Spørgsmål om fysisk prøvemateriale kan stilles til Nanna 
Johansen: Nanna.Johansen@stukuvm.dk.

7. Informationer udsendt i marts og april 2021
Følgende informationer er blevet sendt ud til institutionerne 
i løbet af marts og april 2021.

18. marts 2021: Orientering om indberetning af ændring af 
fag til SSO1 og SSO2 på 2hf/AGYM.

19. marts 2021: Præcisering af prøveplansindberetning og 
bestilling af fysisk prøvemateriale.

13. april 2021: Afholdelse af prøverne i skriftlig dansk kan 
give nogle institutioner problemer, idet antallet af elever 

vil være så stort, at det vil være vanskeligt at efterkomme 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Derfor vil der blive 
afholdt en ekstra prøve i skriftlig dansk på hhx, htx, hf og stx. 
Den ekstra prøve placeres: torsdag den 20. maj 2021 for alle 
4 uddannelser.

14. april 2021: Der mangler censorer til afsætning, inter-
national økonomi, virksomhedsøkonomi, samfundsfag, 
informatik og teknikfag. Det er vigtigt med den nødvendige 
censorressource til bedømmelsesarbejdet. Styrelsen for Un-
dervisning og Kvalitet henstiller derfor til, at institutionerne 
hurtigst muligt indstiller censorer, gerne med angivelse af 
alternativt censursprog.

8. Påmindelser

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

April 2021

19. april 2021: 
Indberetning til XPRS - prøveplaner  
(1. optagelsesprøve)
Sidste frist for indberetning af prøveplaner til første optagel-
sesprøve. 

Derudover kan der frem til den 27. april 2021 indberettes 
ændringer. 

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

21. april 2021: 
Udlevering af forberedelsesmateriale 
 - matematik A (stx og hhx)
Forberedelsesmateriale udleveres - ny matematik A (stx og 
hhx). Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosen-
dahlsonline.dk). Lærereksemplar kan udleveres 7. april.

Termin: sommer
Uddannelse: STX og HHX

22. april 2021: 
Udmelding fra til XPRS - censurplaner  
(1. optagelsesprøve)
Udmelding af censurplaner for første optagelsesprøve.  

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

Fortsættes

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/aarsplan-og-frister
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/aarsplan-og-frister
http://www.rosendahlsonline.dk/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx%3fskin%3dUVM%26cfg%3duvm&skin=UVM&cfg=uvm
http://www.rosendahlsonline.dk/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx%3fskin%3dUVM%26cfg%3duvm&skin=UVM&cfg=uvm
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22. april 2021: 
Udmelding fra til XPRS - allokeringsbreve  
(1. optagelsesprøve) 
Udsendelse af allokeringsbreve til censorer af optagel-
sesprøven. Allokeringsbreve til censorer, udsendes pr. 
mail til institutionerne, der videresender til censorerne. 

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

28. april 2021: 
Afholdelse af 1. optagelsesprøve
Afholdelse af første optagelsesprøve, kl. 10.00-13.00.

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

28. april 2021: 
Udmelding fra XPRS - censurplaner  
(sommerterminen)
Udmelding af censurplaner for mundtlige prøver i som-
merterminen.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

29. april 2021: 
Indberetning til XPRS - prøveplaner  
(2. Optagelsesprøve) 
Indberetning af prøveplaner til 2. optagelsesprøve åbner.

I perioden 29. april – 16. juni kan der indberettes prøve-
planer med de elever, som skal deltage i 2. optagelses-
prøve.

Termin: 2. Optagelsesprøve 18. juni 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

Maj 2021

5. maj 2021: 
Udmelding fra XPRS - censurplaner  
(sommerterminen)
Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i sommer-
terminen.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

6. maj 2021: 
Offentliggørelse af eksamensplan  
(sommerterminen)
Institutionen giver tidligst den 29. april 2021 og senest 
den 6. maj 2021 eleven eller kursisten meddelelse om 
elevens eller kursistens eksamensplan, som indeholder 
oplysningerne om, hvilke prøver eleven eller kursisten skal 
aflægge og hvilke prøver i elevens eller kursistens eksa-
mensplan, der er aflyst.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

12. maj 2021: 
Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve  
(sommerterminen)
Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver ud-
sendes per mail til institutionerne, der videresender til 
censorerne.

Termin: sommer
Uddannelse: alle
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