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1. Velkommen
Velkommen til årets sidste nyhedsbrev fra Kontor for Prøver, 
Eksamen og Test. Nyhedsbrevet udkommer i starten af hver 
måned og indeholder information om eksamensplanlægning 
og oversigter over frister. Tidligere nyhedsbreve kan altid 
findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. 

Ministeriet er i gang med en større undersøgelse af, 
hvordan vi kan gøre vores nyhedsbreve endnu bedre og 
mere målrettede læsernes behov. Derfor vil vi meget 
gerne høre din mening om vores nyhedsbrev. Din be-
svarelse er selvfølgelig anonym og vil kun blive brugt til 
at forbedre vores nyhedsbrev. Undersøgelsen finder du 
her. På forhånd tak for hjælpen.

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer/nyheder
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=2AJ6YESWL21K 
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2. Vinterterminen 2021/22
Hf, hhx, htx, stx samt eux 

På grund af COVID-19-situationen er der, som ved de fore-
gående prøveterminer, vedtaget mulighed for at justere i 
prøvegrundlaget samt mulighed for lokalt at aflyse prøver og 
ophøje den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarak-
ter for elever, der af COVID-19-relaterede grunde eller pga. 
anden sygdom er forhindret i at aflægge prøven i vinterter-
minen 2021/22. På Børne- og Undervisningsministeriets 
hjemmeside kan de relevante dokumenter findes, og der er 
udarbejdet vejledning og spørgsmål-svar til vinterterminen 
2021-2022. Kontor for Prøver, Eksamen og Test har i slut-
ningen af november udsendt mails til alle institutioner med 
information herom.

Ved yderligere spørgsmål kan Rune Kjærsgaard Jørgensen 
kontaktes: Rune.Kjærsgaard.Jørgensen@stukuvm.dk.  

3. Seminar for nye eksamensplanlæggere
Hf, hhx, htx, stx samt eux 

Kontor for Prøver, Eksamen og Test inviterer alle nye eksa-
mensplanlæggere til seminar den 1. februar 2022. Seminaret 
er kun for nye eksamensplanlæggere og giver en indføring i 
grundlæggende eksamensplanlægning. På seminaret vil der 
være oplæg fra Børne- og Undervisningsministeriet såvel 
som workshops med erfarne eksamensplanlæggere med 
udgangspunkt i de studieadministrative systemer. Grundet 
COVID-19-situationen afholder vi seminaret virtuelt og 
håber til næste år at kunne samle eksamensplanlæggerne 
fysisk.

Invitation sendes ud til alle institutioner i begyndelsen af 
december.

Spørgsmål om seminaret kan rettes til Anne Larsen Lind-
blom: Anne.Larsen.Lindblom@stukuvm.dk. 

4. Generalprøverne i Netprøver
Hf, hhx, htx, stx samt eux

Dato og frister for generalprøver for skoleåret 2021/22 er 
nu lagt på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. 

Som noget nyt vil de eksamensansvarlige på institutionerne 
fremadrettet kunne tilføje op til to lokale bedømmere på 
prøveholdene ved generalprøverne. Dermed kan prøvehol-
dets underviser og evt. en anden underviser selv tilgå be-
svarelserne og resultaterne af plagiatkontrollen i Netprøver 
dagen efter generalprøven. Der vil dog ikke være mulighed 
for at indtaste karakterer i Netprøver. Dette skal stadig gø-
res i institutionens eget studieadministrative system.

De opgavesæt, som vil være tilgængelige i Netprøver ved ge-
neralprøverne den 8. februar og den 2. marts 2022, fremgår 
af mailen udsendt til institutionerne den 23. november 2021.

I kan læse mere på vores side om generalprøverne.

Spørgsmål om generalprøverne kan rettes til Anders Elle-
gaard Pedersen: Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk

5.	Nyt	om	anonymisering	af	skriftlige	prøver	 
i Netprøver

Hf, hhx, htx, stx samt eux

Fra og med vinterterminen i år vil der være tilføjet et prøve-
holds-id på alle prøveholdene i Netprøver for bedømmerne. 
Dette id-nummer består af 7 cifre og er unikt for hvert enkelt 
prøvehold. Id-nummeret er tilføjet for at hjælpe bedømmer-
ne med at identificere de enkelte prøvehold. 

Hvis en bedømmer får behov for at kontakte en anonymi-
seret prøveafholdende institution, kontaktes STIL-support, 
som på baggrund af prøveholds-id kan oplyse navn på insti-
tutionen. 

Der arbejdes på en løsning, der også vil gøre det muligt for de 
eksamensansvarlige at se prøveholdenes id i Netprøver.

I kan finde yderligere oplysninger om anonymisering af 
skriftlige prøver på vores side om anonymisering. 

Spørgsmål om anonymisering skal rettes til Anders Ellegaard 
Pedersen: Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/love-og-bekendtgoerelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/love-og-bekendtgoerelser
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/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser#3c1bb03f9a89427fbd560ec1d62258c4
mailto:?subject=
mailto:Anne.Larsen.Lindblom%40stukuvm.dk.%20?subject=
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/kalendere-og-oversigter
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever/generalproever-i-netproever
mailto:Anders.Ellegaard.Pedersen%40stukuvm.dk?subject=
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever/anonymisering-af-skriftlige-proever
mailto:Anders.Ellegaard.Pedersen%40stukuvm.dk?subject=
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4.	Informationer	udsendt	i	november
12. november 2021: 

Nyt om eksamen eux/hhx/htx og hf/stx - FAQ til vinterter-
minens prøver.

12. november 2021: 

Nyt om eksamen eux/hhx/htx og hf/stx - Mulighed for lokal 
fleksibilitet til at udforme de mundtlige prøvespørgsmål til 

de kommende prøver til sommer.

23. november 2021: 

Nyt om generalprøverne 2022 eux/hhx/htx og hf/stx.

26. november 2021: 

Nyt om eksamen eux/hhx/htx og hf/stx - Mulighed for 
lokalt at aflyse prøver for elever, der pga. COVID-19 er 
forhindret i at aflægge prøven i vinterterminen 2021/22.

30. november 2021: 

Nyt om eksamen eux/hhx/htx og hf/stx - Udstedelse af 
bekendtgørelse vedr. vinterterminen i de gymnasiale 
uddannelser og fag.

5. Frister
Vigtige frister og aktiviteter kan altid ses på vores side om 
årsplan og frister.  Vi henviser også til den administrative 
prøvekalender, som ligger på hjemmesiden. 

1. december 2021:

Første	mulige	prøvedag	(vinterterminen)
Oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver kan findes 
på ministeriets hjemmeside.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

6. december 2021:

Offentliggørelse	af	prøveplan	(vinterterminen)
Offentliggørelse af alle prøveplaner.

Termin: vinter
Uddannelse: alle 

6. december 2021:

Udlevering	af	forberedelsesmateriale	–	 
matematik	A	(htx)
Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gl. matematik A 
(htx). Lærereksemplar kan udleveres 22. november 2021. 
Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen.

Termin: vinter
Uddannelse: HTX

15. december 2021:

Udmelding	fra	XPRS	-	beskikkelsesbreve	
(SSO1)
Beskikkelsesbreve til censorer af større skriftlig opgave 
(SSO1) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender 
til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

22. december 2021:

Sidste	mulige	prøvedag	før	jul	 
(vinterterminen)
Termin: vinter
Uddannelse: alle

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
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/kalendere-og-oversigter
http://www.rosendahlsonline.dk/login.aspx?cfg=uvm



