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1. Nyt skoleår
Velkommen til skoleårets første nyhedsbrev fra Kontor for Prøver, Eksamen og 

Test på de gymnasiale uddannelser. I ”Nyt fra Eksamenskontoret – de gymnasiale 

uddannelser” samler vi hver måned relevante informationer og nyheder til brug i 

eksamensplanlægningen. I vil stadig kunne modtage mails fra os imellem nyheds-

brevene ved særligt presserende informationer. 

Institutionerne orienteres på hovedmailadressen om, at et nyt nyhedsbrev er ud-

kommet. Selve nyhedsbrevet og de tidligere nyhedsbreve kan findes på Børne- og 
Undervisningsministeriets hjemmeside.

Vi ønsker alle et godt skoleår og håber, I vil læse med.

2. Oversigt over ombedømmere 
Hf, hhx, htx, stx samt eux

Vi minder om, at oversigterne over ombedømmere til skriftlige prøver, juni 2021 

- maj 2022 (hhx, htx, eux, hf og stx) blev udsendt den 23. juni. Hvis du ikke har mod-

taget mailen eller mangler oversigterne, kan Ulla Marion Agerbo kontaktes (ulla.
marion.agerbo@stukuvm.dk).  

Proceduren ved behandling af klager over prøver og honorering af ombedømmere 

findes via dette link: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksa-
men/klager-over-proever . Vi henviser i øvrigt til reglerne i den almene eksamensbe-

kendtgørelses §53 om ombedømmelse og omprøve samt til Styrelsen for Undervisning 

og Kvalitets vejledning om ombedømmelse.

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer/nyheder
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer/nyheder
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever
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Eventuelle henvendelser om beskikkelse og honorar kan 

rettes til Ulla Marion Agerbo (ulla.marion.agerbo@stukuvm.
dk). Henvendelser om klager kan rettes til Emilie Normark 

Sørensen (emilie.normark.sorensen@stukuvm.dk).

3. Informationer udsendt i juni og august
3. juni:  

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser hhx/htx 

og hf/stx – rettevejledninger og bestå-grænser til optagel-

sesprøven den 3. august 2021

4. juni: 

Nyt om eksamen eux/hhx/htx og hf/stx – eksamensbeviser 

2021

11. juni: 

Nyt om optagelsesprøven hhx/htx – brugervejledning til 

lokal censur på optagelsesprøven

18. juni: 

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser hhx/htx 

og hf/stx – rettevejledninger og bestå-grænser til optagel-

sesprøven den 18. juni 2021

23. juni: 

Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf – ombedømmere 

til skriftlige prøver og Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/

hf – udstedelse af bekendtgørelse vedr. sygeterminen i de 

gymnasiale uddannelser og fag

28. juni: 

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser hhx/htx 

og hf/stx – rettevejledninger og bestå-grænser til optagel-

sesprøven den 28. juni 2021

13. august: 

Nyt om eksamen hhx/htx og hf/stx – skriftlig censur af GSK-

hold i sygeterminen 2021

4. Frister
Vigtige frister og aktiviteter kan altid ses på vores side 

om årsplan og frister.  Vi henviser også til den administra-

tive prøvekalender, som ligger på hjemmesiden. 

22. september 2021: 
Udlevering af projektoplæg - teknologi B (htx)

Projektoplæg udleveres - ny teknologi B (htx). Lærerek-

semplar kan udleveres 8. september 2021. Materialet kan 

downloades via Prøveshoppen. Materialet kan downloa-

des og lærereksemplar udleveres fra 8. september 2021 

kl. 07.00.

Termin: vinter

Uddannelse: HTX

24. september 2021: 
Indberetning til XPRS - elever til prøve (vintertermi-

nen)

I perioden 1. - 24. september skal der indberettes hold 

(fag/niveau) til prøver i vinterterminen, herunder fagvalg 

og tildelte vejledere til SOP/EOP. Benyttes til udtræk af 

prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver i vintertermi-

nen. 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 2021: 
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

4. oktober 2021:
 Indberetning til XPRS - prøveplaner (SOP - netprø-

ver)

I perioden 2. august - 4. oktober skal der indberettes en 

prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte 

vejledere samt skriveperiode til SOP. Prøveplanen indbe-

rettes til den særlige termin ”SOP-netprøve”. Denne ind-
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beretning benyttes kun til overførslen til Netprøver. Disse 

oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige 

Elever til prøve-indberetning til vinterterminen. 

Husk: Ved tilfælde af skift af intern vejleder kan der gen-

indberettes helt frem til den mundtlige prøve.

Termin: SOP-netprøve

Uddannelse: EGYM

4. oktober 2021: 
Indberetning til XPRS - censorkompetence  

(vinter / SSO1 / SSO2 / SSO, hfe)

I perioden 1. september - 4. oktober 2021 skal der indstil-

les skriftlige censorer til vinter, SSO1 og SSO2, samt SSO, 

hfe. Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der 

ikke indstilles skriftlige censorer, skal der laves en tom ind-

beretning. Derudover kan der laves løbende indberetnin-

ger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, 

orlov, adresseændringer mv.).

Termin: vinter / SSO1 / SSO2 / SSO, hfe

Uddannelse: alle

 

5. oktober 2021: 
Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk  

(vinterterminen)

Udtræk af prøvefag samt censorfag til flerfaglige prøver, 

herunder SOP / EOP. 

Termin: vinter

Uddannelse: alle

Spørgsmål til årsplan og frister kan rettes til Nanna Johan-

sen (nanna.johansen@stukuvm.dk).
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