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I forbindelse med optagelsesprøven til de gymnasiale
uddannelser vil vi gerne opfordre alle institutionerne til at
indberette censorer til de to prøveforekomster med ekstern
censur den 28. april og den 11. juni 2021. Til optagelsesprøven har vi brug for censorer, der enten har undervisningskompetence i både dansk og engelsk, eller som har undervisningskompetence i to af fagene matematik, fysik og kemi.
Censorkompetencerne indberettes til XPRS på følgende
koder:
• Optag hum 6752
• Optag nat 6754
I udgangspunkt er en censors maksimale belastning i forbindelse med optagelsesprøven 25 timer svarende til 100
besvarelser. Censurperioden for de to prøveforekomster er
henholdsvis fra den 29. april til den 7. maj (1. optagelsesprøve) og fra den 12. juni til den 20. juni (2. optagelsesprøve).
Spørgsmål angående indberetning af censorkompetencer
kan rettes til Trine Enni (Trine.Enni@stukuvm.dk). Andre
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spørgsmål om optagelsesprøven kan rettes til Anders Ellegaard Pedersen (Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk)

2. Indberetning af censorer til bioteknologi på stx
Stx

Bioteknologi på stx er med gymnasiereformen af 2017
blevet permanentgjort. Dette betyder, at der nu også findes
faglige mindstekrav til bioteknologi på stx. Retningslinjer om
faglige mindstekrav kan findes på vores hjemmeside under
faglige kompetencer
Generelt set gælder det, at en lærer skal have faglig kompetence i et fag for at være kvalificeret som censor i faget,
jf. §26 i den almene eksamensbekendtgørelsen. Først da vil
institutionen kunne indstille en lærer som censor i faget
(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343).
Lærere med undervisningskompetence i både biologi og
kemi regnes også for at have faglig kompetence i bioteknologi, og kan derfor også indstilles som censorer i bioteknologi.
Vi vil derfor bede skolerne om, at:
1. Indberette lærere, som både har undervisningskompetence i biologi og kemi, som censorer i bioteknologi
2. Sørge for at lærere, som indberettes som censorer i
bioteknologi på stx, har faglig kompetence i faget.
Ved spørgsmål til ovenstående kan Rune Kjærsgaard Jørgensen kontaktes: Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk.

3. Seminar for nye eksamensplanlæggere 2021
Hf, hhx, htx, stx samt eux

Onsdag den 3. februar 2021 afholder vi, som skrevet i
nyhedsbrevet fra november 2020, seminar for nye eksamensplanlæggere på hhx, htx, hf, stx, samt eux. Grundet
situationen vedr. COVID-19 afholdes seminaret virtuelt.
Der er den 17. december sendt en mail ud til institutionerne
med informationer om seminaret herunder link til tilmelding.
Seminaret vil have fokus på basal eksamensplanlægning og
-gennemførelse, fx eksamensplanlæggerens årshjul, at melde
elever til prøve samt praktisk prøveafvikling. Vi understreger
endnu engang, at seminaret er for nye eksamensplanlæggere.
Tilmeldte til seminaret vil i slutningen af januar modtage en
mail med yderligere information herunder Skype-link til selve
seminaret og det endelige program.
Ved spørgsmål kontaktes Brith Dalgaard Nielsen:
Brith.dalgaard.nielsen@stukuvm.dk eller Trine Enni:
Trine.Enni@stukuvm.dk.
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4. Udsendt information i december 2020
Følgende informationer er blevet sendt ud til institutionerne i løbet
af december 2020

17. december 2020: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
afholder onsdag den 3. februar 2021 virtuelt seminar for nye
eksamensplanlæggere på hhx, htx, stx, hf og eux (merkantilt
studieår/teknisk hovedforløb). Seminaret henvender sig til
nye eksamensplanlæggere på hhx, htx, stx, hf og eux, der vil
vide mere om opgaverne i forbindelse med eksamensplanlægning.
17. december 2020: Ved den skriftlige prøve i matematik A,
stx, indgår et forberedelsesmateriale, der meddeles forud
for prøven, jf. læreplanen for matematik A, stx. Offentliggørelsen af forberedelsesmaterialet fremrykkes. Forberedelsesmaterialet for matematik A, stx for eksamensterminerne
maj-juni 2021 og august 2021 bliver det samme som det
forberedelsesmateriale, der har været i brug ved prøverne i
matematik A, stx, i indeværende år. Emnet er ”Differensligninger”. Materialet er tilgængeligt på www.prøvebanken.dk.
18. december 2020: Regeringen har besluttet at aflyse
folkeskolens prøver, gymnasiale prøver (stx, htx, hhx hf,
hf-enkeltfag, GSK og gymnasiale fag på eux) og prøver i avu,
fvu, FGU samt visse prøver på erhvervsuddannelserne fra
den 21. december 2020 til den 31. januar 2021. Det sker
efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne og i dialog med
interessenter og med Folketingets partier. Se hele nyheden
under aktuelt på vores hjemmeside .
22. december 2020: Information om, hvordan institutionerne/bedømmere skal håndtere SOP, EOP og SRP i forbindelse
med aflysningen af prøverne på de gymnasiale uddannelser
fra den 21. december 2020 til den 31. januar 2021.

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

29. januar 2021:
Sidste mulige mundtlige prøvedag
(vinterterminen)
Termin: vinter
Uddannelse: alle

1. februar 2021:
Indberetning til XPRS - prøveplaner
(1. generalprøve)
Sidste frist for indberetning af prøveplaner til 1. generalprøve, 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 information kan findes på ministeriets hjemmeside.
Termin: Uddannelse: alle
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9. februar 2021:
Indberetning til XPRS – censorkompetence
(optagelsesprøve)
Sidste frist for indberetning af censorkompetencer til
optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser. Indberetningen 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 2021 skal der
indstilles skriftlige censorer til sommer terminen. Censorkompetence 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

