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1. Aftale om sommerens prøver 2021
Hf, hhx, htx, stx samt eux

Fredag den 5. februar 2021 indgik regeringen og et bredt 
flertal i Folketinget aftale om, at der skal gennemføres færre 
prøver til sommer på det gymnasiale område. Derudover 
blev der fredag den 12.februar enighed mellem aftalepartier-
ne om nogle få, mindre justeringer til aftalen. Den justerede 
aftaletekst kan læses på ministeriets hjemmeside under 
aktuelt.

Justeringerne betyder blandt andet, at prøven i mundtlig 
matematik på A-niveau ikke aflyses. Elever på alle gymnasia-
le uddannelser og eux-forløb med matematik A kan dermed 
gå til mundtlig prøve, hvis faget udtrækkes. Det gælder, 
uanset om matematik A er studieretningsfag eller valgfag. 
Alle mundtlige og skriftlige prøver i matematik aflyses stadig 
på C- og B-niveau. Derudover præciseres det i den justere-
de aftale, at formålet er at afholde så mange af prøverne i 
fag med praktisk dimension, som lokalt giver mening, og at 
elever i 3.g kan komme til prøve i studieretningsfag på både 
A- og B-niveau. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210212-mindre-justering-af-aftalen-om-sommerens-proever-og-eksamener
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210212-mindre-justering-af-aftalen-om-sommerens-proever-og-eksamener
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Der er offentliggjort en række spørgsmål/svar på hjemmesi-
den uvm.dk om aftalen. STUK vil løbende offentliggøre yder-
ligere spørgsmål/svar, der vil konkretisere aftalen yderligere. 
STUK forventer at kunne udstede en nødprøvebekendtgø-
relse i løbet af marts måned, der udmønter aftalen.

2. Generalprøve 2021
Hf, hhx, htx, stx samt eux 

På given foranledning afholdes en ekstra generalprøve i 
Netprøver tirsdag den 13. april 2021. I modsætning til de 
to tidligere generalprøver, vil der ikke være prøvemateriale 
tilgængeligt på prøveforekomsterne i Netprøver. Institutio-
nerne opfordres i stedet til selv at udlevere prøvemateriale 
til de enkelte hold. Selvom eleverne/kursisterne ikke kan til-
gå prøvematerialet i Netprøver, kan de stadig aflevere deres 
besvarelse i Netprøver, ligesom besvarelserne også vil blive 
analyseret for plagiat i Netprøver.

Da der ikke vil være prøvemateriale i Netprøver, oprettes 
der kun prøveforekomster i faget dansk for de enkelte 
gymnasiale uddannelser. Ønsker man at benytte generalprø-
ven til andre fag, gøres dette ved at indberette holdene til 
prøveforekomsten i dansk og udlevere det relevante prøve-
materiale udenom Netprøver. 

Institutionerne kan indberette hold til generalprøven den 
13. april fra mandag den 1. marts til fredag den 9. april 2021. 
Prøveplanerne indberettes på ’GEN3 20/21’. 

Spørgsmål om generalprøven kan rettes til Anders Ellegaard 
Pedersen: Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk.

3. Beskikkelse og allokering af censur til skriftli-
ge prøver og SSO
Hf, hhx, htx, stx samt eux

Beskikkelse af censorer til skriftlige prøver og SSO sker på 
baggrund af et forventet antal opgaver i en given termin, 
udregnet på baggrund af sidste års antal opgaver i termi-
nen. 

Derfor kan det forekomme, at beskikkede censorer ikke 
bliver tildelt opgaver (allokeret), hvis antallet af de faktisk 
udtrukne prøver i de enkelte fag er mindre end forventet.

Allokeringsbreve udsendes første gang samme dag, som 
prøverne offentliggøres, men da der løbende indberettes 
nye/ændrede prøvehold, bliver der også løbende udsendt 
nye/ændrede allokeringsbreve. Derfor kan det forekomme, 
at en beskikket censor, som i første omgang ikke er tildelt 
opgaver (allokeret), bliver det på et senere tidspunkt.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Trine Enni: Trine.
Enni@stukuvm.dk.

4. Vedrørende den skriftlige prøve i fysik A og 
geovidenskab A 
Hf, hhx, htx, stx samt eux

De digitale opgaveformater i forbindelsen med overgangen 
til de nye prøveformer, ved den skriftlige prøve (reform 
2017), resulterede i 2020 i en række udfordringer med at 
sikre den tekniske afvikling af opgaverne. Det medførte nog-
le forbehold ved prøven. Disse er nu afklaret, og der vil der-
for igen blive stillet opgaver, hvor eksaminanderne forventes 
at kunne løse en kinematisk problemstilling med videoanaly-
se ved den skriftlige prøve i fysik A stx og geovidenskab A. 

Vi gør samtidig opmærksom på, at elever på hhx, htx, stx, eux 
og den to-årige hf ved den kommende sommertermin 2021 
kun skal aflægge skriftlig prøve i dansk, jf. den politiske aftale 
om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område. 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til fagkonsulent i fysik 
Thomas Bruun Kristensen Thomas.brun.kristensen@stu-
kuvm.dk og fagkonsulent i geovidenskab Niels Vinter: Niels.
Vinther@stukuvm.dk.

5. Udsendt information i januar 2021 
Følgende informationer er blevet sendt ud til institutionerne i 
løbet af januar 2021

20. januar 2021: fredag den 15. januar blev der offentliggjort 
en nyhed på uvm.dk om, at skriveperioden for SRP/SOP ud-
vides, og at virtuelle eksperimenter kan tælle med i krav om 
elevernes eksperimentelle laboratoriearbejde. 

25. januar 2021: Information om ombedømmere til vinter-
terminens SOP/EOP. 

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
mailto:Anders.Ellegaard.Pedersen%40stukuvm.dk%20?subject=
mailto:Anders.Ellegaard.Pedersen%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Trine.Enni%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Trine.Enni%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Thomas.brun.kristensen%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Thomas.brun.kristensen%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Niels.Vinther%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Niels.Vinther%40stukuvm.dk?subject=
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6. Påmindelser  
Herunder findes påmindelser om vigtige aktiviteter i for-

hold til eksamensplanlægningen den næste måned frem. 

Aktiviteterne kan ses samlet for hele året på vores side 

om årsplan og frister.  

1. februar 2021: 

Indberetning til XPRS - prøveplaner  
(1. generalprøve)
Sidste frist for indberetning af prøveplaner til 1. general-

prøve, der afholdes den 9. februar 2021.

Se mere om generalprøverne 2021 (uvm.dk)

Termin: GEN2 20/21

Uddannelse: alle

1. februar 2021: 

Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSO1)
Sidste frist for indberetning af prøveplaner (SSO1)

I perioden 2. november 2020 - 1. februar 2021 skal der 

indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hf), 

der skrives i perioden uge 2 til uge 11 2021. 

Termin: SSO1

Uddannelse: AGYM

9. februar 2021: 

Generalprøve Netprøver
Afholdelse af generalprøve i Netprøver, yderligere infor-
mation kan findes på ministeriets hjemmeside.

Termin: -
Uddannelse: alle

9. februar 2021: 

Indberetning til XPRS – censorkompetence 
(optagelsesprøve)
Sidste frist for indberetning af censorkompetencer til 
optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser. Indberet-
ningen dækker 1. og 2. optagelsesprøve.

Derudover kan der løbende laves indberetninger ved 
ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, 
adresseændringer mv.).

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

9. februar 2021: 

Indberetning til XPRS - censorkompetence 
(sommerterminen)
Sidste frist for indberetning af censorkompetencer.

I perioden 1. december 2020 - 9. februar skal der indstilles 
skriftlige censorer til sommer terminen. Censorkompeten-
ce skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige 
censorer skal der laves en tom indberetning.

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved 
ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, 
adresseændringer mv.).

Termin: sommer
Uddannelse: alle

16. februar 2021: 

Indberetning til XPRS - elever til prøve  
(sommerterminen)
I perioden 4. januar - 16. februar skal der indberettes hold 
(fag/niveau) til prøver i sommerterminen, herunder SOP/
SRP/EOP. Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til 
flerfaglige prøver i sommerterminen.

Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal 
afholdes prøver i sommerterminen skal der laves en tom 
indberetning.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

19. februar 2021:

Udmelding fra XPRS - oversigt over centralt 
stillede skriftlige opgaver (sommerterminen)
Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberet-
ning af elever til prøve, sendes til institutionens mailadres-
se.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

22. februar 2021: 

Indberetning til XPRS - prøveplaner  
(2. generalprøve)
Sidste frist for indberetning af prøveplaner til 2. general-
prøve, der afholdes den 3. marts 2021. 
Se mere om generalprøverne 2021 (uvm.dk)

Termin: GEN2 20/21
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/netproever/generalproeve
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever/generalproeve
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever/generalproeve
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever/generalproeve
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3. marts 2021: 

Indberetning til XPRS - prøveplaner  
(SRP - netprøver)
Sidste frist for indberetning af prøveplaner til SRP - Net-
prøver.

I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en prø-
veplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejle-
dere samt skriveperiode til SRP. Prøveplanen indberettes 
til den særlige termin ”SRP - netprøver”. Denne indbe-
retning benyttes kun til overførslen til Netprøver. Disse 
oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige 
elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: SRP
Uddannelse: AGYM

3. marts 2021: 

Indberetning til XPRS - prøveplaner  
(SOP - netprøver)
Sidste frist for indberetning af prøveplaner til SOP - Net-
prøver.

I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en 
prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte 
vejledere samt skriveperiode til SOP. Prøveplanen ind-
berettes til den særlige termin ”SOP - netprøver”. Denne 
indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.
Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sæd-
vanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: SOP
Uddannelse: EGYM

3. marts 2021: 

Indberetning til XPRS - prøveplaner  
(EOP - netprøver)
Sidste frist for indberetning af prøveplaner til EOP - Net-
prøver.

I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en prø-
veplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejle-
dere samt skriveperiode til EOP. Prøveplanen indberettes 
til den særlige termin ”EOP - netprøver”. Denne indbe-
retning benyttes kun til overførslen til Netprøver. Disse 
oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige 
elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: EOP
Uddannelse: EGYM

3. marts 2021: 

Generalprøve Netprøver
Afholdelse af generalprøve i Netprøver, yderligere infor-
mation kan findes på ministeriets hjemmeside.

Termin: -
Uddannelse: alle

4. marts 2021: 

Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve 
(SSO2)
Beskikkelsesbreve til censorer af SSO2 (hf) udsendes pr. 
mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

4. marts 2021: 

Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk  
(sommerterminen)
Udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

4. marts 2021: 

Udmelding fra til XPRS - beskikkelsesbreve 
(optagelsesprøve)
Første udsendelse af beskikkelsesbreve, herefter løben-
de. Beskikkelsesbreve til censorer, udsendes pr. mail til 
institutionerne, der videresender til censorerne. Termin: 
1. optagelsesprøve 28. april 2021+2. optagelsesprøve 11. 
juni 2021

Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

5. marts 2021: 

Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve 
(sommerterminen)
Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver 
udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til 
censorerne.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever/generalproeve
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever/generalproeve
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