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Ifølge den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår
2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område skal
elever, der afslutter matematik B sommeren 2021, tilbydes
en frivillig, intern skriftlig prøve, der kan indikere, om de har
behov for indhentning af fagligt efterslæb.
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Prøvens resultat må ikke have indflydelse på elevens afsluttende standpunktskarakter. Det anbefales, at prøven derfor
placeres efter afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter.
STUK vil fra den 15. juni 2021 stille et skriftligt opgavesæt
til rådighed, som institutionerne kan anvende til den frivillige, interne prøve. Opgavesættet vil være udarbejdet efter
læreplanen til stx. Institutionen kan også vælge at benytte
andet prøvemateriale til prøven.
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Fra den 15. juni 2021 kan eksamensansvarlige på institutionerne downloade opgavesættet fra Prøveshoppen.

den administrative prøve- og eksamenskalender til optagelsesprøven.

Ved spørgsmål kontaktes Nanna Johansen: Nanna.Johansen@stukuvm.dk eller Anders Ellegaard Petersen: Anders.
Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk.

Institutionerne vil snarest muligt modtage en vejledning til
håndteringen af optagelsesprøverne med lokal censur.
Generelle spørgsmål om optagelsesprøven kan rettes til
Anders Ellegaard Pedersen: Anders.Ellegaard.Pedersen@
stukuvm.dk. Spørgsmål om indberetning af prøvehold kan
rettes til Trine Enni: Trine.Enni@stukuvm.dk.

2. Intern censur på optagelsesprøven i juni og
august
Optagelsesprøven, der er flyttet fra den 11. juni til den 18.
juni pga. forlængelse af undervisningen i grundskolen, skal
bedømmes med intern censur, så institutionerne kan nå at
afholde optagelsessamtaler i løbet af uge 25. Det betyder,
at institutionerne skal bruge egne lærere til at bedømme
ansøgernes besvarelser ud fra centralt udmeldte rettevejledninger.
Optagelsesprøverne den 28. juni og den 3. august skal ligeledes bedømmes med intern censur, så institutionerne kan
nå at afholde optagelsessamtaler inden henholdsvis sommerferien og studiestart.
De interne bedømmere skal have undervisningskompetence
i det eller de fag, som de bedømmer. I årets optagelsesprøver er der opgaver i dansk, engelsk og matematik. De
interne bedømmere skal ikke indberettes til XPRS. Det bliver
i stedet muligt at tilknytte to bedømmere til prøveholdet
direkte i Netprøver. Disse to bedømmere skal indtaste ansøgernes opnåede point i Netprøver, inden optagelsessamtalen afholdes.
De to tilknyttede bedømmere og institutionens administration kan tilgå besvarelserne i Netprøver dagen efter prøven.
Rettevejledningerne vil sammen med bestå-grænserne
blive sendt til institutionerne, når prøven er afsluttet. Det
er vigtigt, at rettevejledningerne anvendes til bedømmelsen
af ansøgernes besvarelser. Opdager bedømmerne fejl eller
mangler i rettevejledningerne, beder vi om, at I hurtigst muligt kontakter Anders Ellegaard Pedersen: Anders.Ellegaard.
Pedersen@stukuvm.dk.
Når institutionerne selv skal udpege lærere som bedømmere til optagelsesprøven, sker aflønningen af dette arbejde
som en del af lærernes beskæftigelse på institutionen og
skal derfor opgøres som medgået tid. Institutionerne og
lærerene kan vælge at bruge rettenormen for optagelsesprøven, som eksterne censorer normalt arbejder ud fra, som
udgangspunkt for hvor lang tid, der skal bruges på arbejdet.
Eksterne censorer har normalt 15 min. til at bedømme to
delopgaver (fx dansk og engelsk) i en besvarelse.
Prøveplaner med ansøgerne til optagelsesprøve skal forsat
indberettes til XPRS, se fristerne for indberetning i
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3. Digitale eksamensbeviser
Hf, hhx, htx, stx samt eux

Tirsdag den 4. maj udsendte vi en mail til institutionerne
med en række informationer om afholdelsen af prøverne i
sommerterminen 2021. En af informationerne omhandlede
digitale beviser, som vi, for en sikkerheds skyld, oplyser om
igen her i nyhedsbrevet:
Bestemmelserne om digitale beviser på det gymnasiale
område (herunder eux) er trådt i kraft ved bekendtgørelse
og har virkning for beviser, der udstedes fra og med 1. maj
2021. Det gælder både samlede eksamensbeviser, bevis for
eux 1. del og beviser for afsluttet niveau i fag (dvs. prøvebeviser og deltagerbeviser). Vi har i den forbindelse udarbejdet
en række FAQ om de digitale beviser. Bekendtgørelsen
vedrørende de gymnasiale uddannelser kan findes via dette
link via dette link på Retsinformation.dk. Bekendtgørelsen
vedrørende eux kan findes via dette link på Retsinformation.
dk.
Ikrafttrædelsen af de digitale beviser ændrer i første omgang ikke ved institutionernes praksis på området. Institutionerne har stadig pligt til at udarbejde og udlevere et fysisk
bevis til studenten m.v. ved brug af de af styrelsen udarbejdede bevisskabeloner, jf. § 34 i den almene eksamensbekendtgørelse.
Betydningen er, at det fremadrettet er det digitale bevis,
der ligger i Eksamensdatabasen, og som kan tilgås via ”Min
Kompetencemappe”, der udgør det autoritative bevis. Det
betyder videre, at den fysiske version af beviset, og andre
fysiske eller elektroniske versioner af beviset, fremadrettet
er at betragte som en kopi af det autoritative bevis fra Eksamensdatabasen.
Det er derfor vigtigt, at institutionerne sikrer, at der er overensstemmelse mellem de oplysninger, der fremgår af den
udleverede kopi og af beviset i Eksamensdatabasen. Institutionerne bør generelt opfordre studenterne m.v. til at tjekke,
om oplysningerne på det digitale bevis i Eksamensdatabasen
efter deres vurdering er korrekte, så der i modsat fald bliver
mulighed for, at institutionen kan rette beviset.

Ved spørgsmål kontaktes Rune Kjærsgaard Jørgensen:
Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk.

4. Beviser sommereksamen 2021 skal ikke
henvise til nødprøvebekendtgørelser
Hf, hhx, htx, stx samt eux

6. 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.

Som ved vinterterminen 2020 skal der ikke henvises til
diverse nødbekendtgørelser relateret til Covid-19 på bagsideteksten af beviserne i prøve- og eksamensbeviser for
de gymnasiale uddannelser. Beviser skal fremadrettet, som
vanligt før Covid-19, udstedes på baggrund af de eksisterende bevisskabeloner, der findes på vores hjemmeside på
følgende side under beviser.

Juni 2021

Beslutningen er truffet, da det vil blive i stigende grad
vanskeligt at sikre korrekte henvisninger for hver gang, de
relevante nødbekendtgørelser ændres.

Termin: sommertermin
Uddannelse: HHX

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte Brith Dalgaard
Nielsen: Brith.Dalgaard.Nielsen@stukuvm.dk.

Bestilling af oversættelser og transskriberinger

5. Informationer udsendt i april og maj 2021

Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages
på baggrund af de udarbejdede prøveplaner. Institutionerne kan bestille oversatte eller transskriberede
opgavesæt ved at sende en mail til uvp@stukuvm.dk.

Følgende informationer er blevet sendt ud til institutionerne
i løbet af marts og april 2021.
26. april 2021:

Håndtering af SOP-prøver fra vinterterminen 2020/21, der
skal flyttes til sommerterminen 2021.
28. april 2021:

Censurplaner til de mundtlige prøver i sommerterminen
2021 er nu udmeldt.
4. maj 2021:

Information om sommertermin 2021.
4. maj 2021:

Opdatering af håndtering af SOP-prøver fra vinterterminen
2020/21, der skal flyttes til sommerterminen 2021.
11. maj 2021:

Information om dækning af kompetencer i geovidenskab til
prøven i SRP/SOP.
21. maj 2021:

Information om prøver og institutioner, der er lukket ned
som følge af Covid-19 -foranstaltninger.
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2. juni 2021:

Udlevering af erhvervscase
(sommerterminen)
Erhvervscase (hhx) udleveres. Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk).

4. juni 2021:

Yderligere information kan findes under punktet prøvemateriale på ministeriets hjemmeside.
Termin: syge
Uddannelse: alle
14 - 15. juni 2021:

Virtuelt censormøde
16. juni 2021:

Indberetning til XPRS - prøveplaner
(2. optagelsesprøve)
Sidste frist for indberetning af prøveplaner til anden
optagelsesprøve.
Derudover kan der frem til den 17. juni indberettes
ændringer.
Termin: 2. optagelsesprøve 18. juni 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

18. juni 2021:

Afholdelse af 2. optagelsesprøve
Afholdelse af anden optagelsesprøve, kl. 10.00-13.00.
Termin: 2. optagelsesprøve 18. juni 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF
22. juni 2021:

Indberetning til XPRS - elever til prøve
(sygeterminen)
Der skal indberettes skriftlige hold til prøver i sygeterminen.
Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal
afholdes prøver i sygeterminen skal der laves en tom
indberetning.
Termin: syge
Uddannelse: alle
23. juni 2021:

Sidste mulige prøvedag
(sommerterminen)
Termin: sommer
Uddannelse: alle
23. juni 2021:

Udmelding fra XPRS - oversigt over
centralt stillede skriftlige opgaver
(sygeterminen)
Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, sendes til institutionens
mailadresse.
Termin: syge
Uddannelse: alle
23. juni 2021:

Indberetning til XPRS - prøveplaner
(3. optagelsesprøve)
Sidste frist for indberetning af prøveplaner til 3. optagelsesprøve.
Derudover kan der frem til den 27. juni indberettes
ændringer.
Termin: 3. optagelsesprøve 28. juni 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF
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25 juni 2021:

Indberetning til Eksamensdatabasen
(sommerterminen)
Sidste frist for indberetning af beviser til brug for Optagelse.dk. Henvendelser angående indberetningen skal
ske til STIL supporten (jira.stil.dk).
Termin: sommer
Uddannelse: alle
28. juni 2021:

Afholdelse af 3. optagelsesprøve
Afholdelse af 3. optagelsesprøve, kl. 10.00-13.00.
Termin: 3. optagelsesprøve 28. juni 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF
28. juni 2021:

Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve
(sygeterminen)
Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver
udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til
censorerne.
Termin: syge
Uddannelse: alle
28. juni 2021:

Indberetning til XPRS - prøveplaner
(sygeterminen)
I perioden 1. - 28. juni skal der indberettes prøveplaner
for sygeterminens skriftlige prøver.
Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes eksaminer skal der laves en tom indberetning.
Termin: syge
Uddannelse: alle
28. juni 2021:

Bestilling af fysisk prøvemateriale
(sygeterminen)
Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles
via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk) i perioden 14. 28. juni.
Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejdede
prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte
prøve. Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvema-

teriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale
prøver på ministeriets hjemmeside.
Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Rosendahls 2.
august og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2
dage herefter.
Termin: syge
Uddannelse: alle
29. juni 2021:

Indberetning til XPRS - prøveplaner
(4. optagelsesprøve)
Indberetning af prøveplaner til 4. optagelsesprøve åbner.
I perioden 29. juni – 31. juli kan der indberettes prøveplaner med de elever, som skal deltage i 4. optagelsesprøve.
Termin: 4. optagelsesprøve 3. august 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

Juli 2021
6. juli 2021:

Udmelding fra XPRS - censurplaner
(sygeterminen)
Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i sygeterminen.
Termin: syge
Uddannelse: alle
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6. juli 2021:

Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve
(sygeterminen)
Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til
censorerne.
Termin: syge
Uddannelse: alle
31. juli 2021:

Indberetning til XPRS - prøveplaner
(4. optagelsesprøve)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner til 4. optagelsesprøve.
Derudover kan der frem til den 2. august indberettes
ændringer.
Termin: 4. optagelsesprøve 3. august 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

