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1. Afmelding af censorater efter allokering
Hf, hhx, htx, stx samt eux

Vi opfordrer til, at I på institutionerne ikke afmelder censora-
ter, fx grundet øget arbejdsbelastning som følge af forlænget 
undervisning, efter STUKS censorallokering har fundet sted. 
Det skyldes et hensyn til prøveafviklingen. Trods de udfor-
dringer, der kan være for den enkelte institution i forbindelse 
med Covid-19-håndteringen af prøver og undervisning, er 
det vigtigt, at alle institutioner prioriterer censorater. Dette 
gør sig også gældende i perioderne primo/medio maj samt 
primo august, hvor der især gennemføres prøver for GSK. De 
allokerede censorer er afgørende for, at gennemførelsen af 
prøverne kan finde sted. Konsekvensen af afmeldinger kan 
være, at der er prøver, hvor det bliver meget svært at finde 
censorer, og at der skabes et unødigt pres på planlægningen 
på institutionerne samt på de resterende censorer. Hvis en 
institution alligevel er nødt til at afmelde et censorat fx pga. 
sygdom, bør der findes en erstatning blandt institutionens 
lærere.
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Spørgsmål om afmelding af censorater kan rettes til Rune 
Kjærsgaard Jørgensen: Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@
stukuvm.dk

2. Bestilling af fysisk materiale 
Hf, hhx, htx, stx samt eux 

Institutionerne skal bestille fysisk prøvemateriale til de gym-
nasiale prøver i sommerterminen 2021 via Prøveshoppen se-
nest den 29. marts 2021.  Det er kun muligt at bestille fysisk 
prøvemateriale til 1. delprøve uden hjælpemidler. Bestillin-
gen skal foretages på baggrund af de udarbejdede prøvepla-
ner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve.

Af den generiske oversigt over prøvemateriale på vores 
hjemmeside fremgår det hvilke udleveringer, der sker i Net-
prøver og hvilke udleveringer, der er på papir eller download.

Institutioner med tilladelse hertil kan bestille oversættel-
ser af opgavesæt ved at sende en mail til uvp@stukuvm.dk 
senest den 31. marts 2021. For transskribering af audiovisu-
elt materiale i skriftlige opgavesæt, gælder det ligeledes, at 
dette skal bestilles senest den 31. marts 2021 ved at sende 
en mail til uvp@stukuvm.dk. Bestillingen skal foretages på 
baggrund af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske 
antal elever til den enkelte prøve. Der kan ikke bestilles over-
sættelser og transskriberinger til brug for interne prøver.

I kan læse mere på vores side med information om prøvema-
teriale og frister. 

Spørgsmål om bestilling af fysisk prøvemateriale kan rettes 
til Nanna Johansen: Nanna.Johansen@stukuvm.dk

3. Optagelsesprøven 2021
Hf, hhx, htx, stx samt eux 

Den politiske følgegruppe for COVID-19 på børne- og under-
visningsområdet har besluttet at ændre indholdet af optagel-
sesprøven til de gymnasiale uddannelser i år, således at der 
ikke stilles opgaver i fysik/kemi. Ændringen skal ses i lyset af, 
at prøver i fysik/kemi i 9. og 10. klasse i år er aflyst som følge 
af covid-19, jf. den politiske aftale om håndtering af prøver i 
1. halvår 2021 af 5. februar (med mindre justeringer den 12. 
februar) (prøveaftalen). 

Der vil fortsat blive stillet opgaver i dansk, engelsk og 
matematik på lige fod med tidligere års optagelsesprøver, 
men da opgaverne i fysik/kemi udgår, vil det kun være 
muligt at opnå 75 point mod almindeligvis 100 point. Derfor 
justeres bestå-grænserne også, således at bestå-grænsen i 
udgangspunktet vil være 60 point til de treårige gymnasiale 
uddannelser og 45 point til toårig hf. Tilsvarende nedsættes 

prøvens varighed forholdsmæssigt fra fire til tre timer. 

Som led i prøveaftalen rykkes tidspunktet for afgivelsen af 
afsluttende standpunktskarakterer i grundskolen. Det bety-
der, at optagelsesprøven, der oprindeligt var planlagt til den 
11. juni, omplaceres. Årets optagelsesprøver vil blive afholdt 
på følgende datoer i 2021: 

• onsdag den 28. april

• fredag den 18. juni

• mandag den 28. juni

• tirsdag den 3. august

Følg med på vores side for optagelsesprøven, som løbende 
vil blive opdateret. 

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

4. Censormødet 2021 
Hf, hhx, htx, stx samt eux

Censormødet for de skriftlige censorer afholdes i år tirsdag 
den 15. juni, med undtagelse af fagene fransk (hhx), spansk 
(hhx) og italiensk, som afholdes mandag den 14. juni. Selvom 
eleverne, jf. prøveaftalen, kun skal aflægge skriftlig prøve i 
dansk, så forventer vi alligevel, at alle de skriftlige prøver vil 
blive afholdt, om end i et meget reduceret omfang. Der vil så-
ledes være enkelte grupper af elever og kurister, herunder fx 
selvstuderende, elever på særlige vilkår og elever til omprø-
ve, der skal aflægge skriftlige prøver i andre fag end dansk, 
da det ikke er muligt at give disse elever/kurister afsluttende 
standpunktskarakterer. 

Censormødet afholdes i år og fremadrettet virtuelt. Tekniske 
og praktiske informationer om censormødet bliver sendt til 
censorerne i beskikkelses- og allokeringsbreve. 

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

5. Evaluering af rammeforsøg med prøver i 
innovative kompetencer
Hf, hhx, htx, stx samt eux

I perioden fra august 2017 til juni 2020 blev der afviklet et 
rammeforsøg med prøver i innovative kompetencer. Forsø-
get, der blev sat i værk som et led i den politiske aftale om 
styrkede gymnasiale uddannelser fra 3. juni 2016, har haft 
til formål at skabe erfaringer med bedømmelse af elevernes 
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8. Påmindelser
Herunder findes påmindelser om vigtige aktiviteter i forhold 
til eksamensplanlægningen den næste måned frem. Aktivi-
teterne kan ses samlet for hele året på vores side om årsplan 
og frister. 

Marts 2021
11. marts 2021: 

Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO2)
Udmelding af censurplaner for SSO2 (hf).

Termin: SSO2 
Uddannelse: AGYM

11. marts 2021: 

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

innovative kompetencer, og hvordan der kan skabes bedre 
sammenhæng mellem arbejdsformerne i den daglige under-
visning og prøveformer.

VIVE har evalueret rammeforsøget. Evalueringen viser bl.a., 
at underviserne overordnet vurderer, at arbejdet med inno-
vation er med til at øge elevernes motivation og innovative 
kompetencer. Men elevernes tilegnelse af fagligheden i faget 
øges ikke væsentligt. 

Du kan læse mere om forsøget på vores side omhandlende 
rammeforsøget  og læse alle evalueringens resultater på 
vive.dk. 

Spørgsmål om rammeforsøget og evalueringen kan rettes 
til Emilie Normark Sørensen: Emilie.Normark.Sorensen@
stukuvm.dk 

6. Lærerfriholdelser
Hf, hhx, htx, stx samt eux  

Lærerfriholdelser for perioden den 20. maj til den 2. septem-
ber skal indberettes senest den 24. marts. 

Indberetningen er lukket i perioden den 25. marts til den 28. 
april, mens allokeringen foregår. Dette betyder, at friholdel-
ser, der er indberettet efter, at indberetningen åbner igen 
den 29. april, ikke indgår i allokeringen. 

Spørgsmål om lærerfriholdelser kan rettes til Doris Stuba-
ger: Doris.Stubager@stukuvm.dk.

7. Informationer udsendt i februar og  
marts 2021
Følgende informationer er blevet sendt ud til institutionerne 
i løbet af februar og marts 2021

11. februar 2021: 

Orientering om, at der den 4. marts udmeldes prøvefags-
udtræk til sommerterminen. På grund af de særlige forhold 
vedrørende prøveaflæggelse i år skal prøvefagsudtrækket i 
nogle tilfælde anvendes anderledes end normalt. Derudover 
vil der være ændrede krav til indberetning af prøveplaner. 
Prøveplanerne skal indberettes senest den 24. marts 2021.

2. marts 2021: 

Der mangler skriftlige censorer i dansk hhx og htx. Det er 
vigtigt med den nødvendige censorressource til bedøm-
melsesarbejdet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
opfordrer derfor til, at institutionen hurtigst muligt indstiller 
censorer.

3. marts 2021: 

Der mangler skriftlige censorer i dansk, stx. Det er vigtigt 
med den nødvendige censorressource til bedømmelsesarbej-
det. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet opfordrer derfor 
til, at institutionen hurtigst muligt indstiller censorer.

3. marts 2021: 

Nyt om eksamensplanlægning i sommerterminen 2021 på 
baggrund af henvendelser om relationen mellem den kom-
mende nødprøvebekendtgørelse og de udsendte principper 
for læsning af prøvefagsudtrækket. 

5. marts 2021: 

Macom har nu meldt tilbage, at Lectio er tilpasset, så det 
sikres at eleverne udtrækkes ift. covid-19-reglerne. For at 
benytte den nye funktionalitet skal de allerede oprettede 
prøvehold slettes, og ministeriets prøvefagsudtræk skal gen-
indlæses. For at gennemføre denne procedure skal Macom 
kontaktes.

16. marts 2021: 

Grundet ændringerne i forbindelse med sommerens prøver 
2021, som led i håndteringen af Covid-19, kan en række 
materialer til matematik allerede nu downloades på Prøves-
hoppen og udleveres til lærerne. 

16. marts 2021: 

Oversigter over ombedømmere til studieretningsprojekter 
på hhx, htx og stx og større skriftlig opgave på hf og eux-for-
løb fremsendes. 

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/rammeforsoeg-i-innovative-kompetencer
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/rammeforsoeg-i-innovative-kompetencer
http://vive.dk
mailto:Emilie.Normark.Sorensen%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Emilie.Normark.Sorensen%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Doris.Stubager%40stukuvm.dk?subject=


Gymnasiale uddannelser, Marts 2021

Termin: SSO2 
Uddannelse: AGYM

15. marts 2021: 

Udlevering af forberedelsesmateriale -  
teknologi B (htx)
Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gammel  
teknologi B (htx).

Lærereksemplar kan udleveres 8. marts. 

Termin: sommer 
Uddannelse: HTX

24. marts 2021: 

Indberetning til XPRS - prøveplaner  
(sommerterminen)
I perioden 5. - 24. marts skal der indberettes prøveplaner 
for sommerterminens skriftlige og mundtlige prøver, her-
under SOP, SRP og EOP.

Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes 
eksaminer skal der laves en tom indberetning.

Termin: sommer 
Uddannelse: alle

24. marts 2021: 

Indberetning til XPRS - Lærerfriholdelser 
(sommerterminen)
I perioden 5. - 24. marts skal der indberettes lærerfrihol-
delser i perioden 20. maj - 2. september.

Termin: sommer  
Uddannelse: alle

25. marts 2021: 

Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSO2)
Sidste frist for indberetning af prøveplaner SSO2.
I perioden 4. januar - 25. marts skal der indberettes prøve-
planer for større skriftlig opgave (hf), der skrives i perio-
den uge 12 til uge 18 2021.

Termin: SSO2 
Uddannelse: AGYM

29. marts 2021: 

Bestilling af fysisk prøvemateriale  
(sommerterminen)
Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles 

via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk) i perioden  
8. - 29. marts.

Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejdede prø-
veplaner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve. 
Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, 
kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på 
ministeriets hjemmeside.

Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Rosendahls 3. 
maj og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage 
herefter.

Termin: sommer 
Uddannelse: alle 

31. marts 2021: 

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

Yderligere information kan findes under punktet prøvema-
teriale på ministeriets hjemmeside.

Termin: sommer 
Uddannelse: alle

April 2021

1. april 2021: Indberetning til XPRS - prøve-
planer (1. Optagelsesprøve)
Indberetning af prøveplaner til 1. optagelsesprøve åbner. 
I perioden 1. april - 19. april kan der indberettes prøvepla-
ner med de elever, som skal deltage i 1. optagelsesprøve. 

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

6. april 2021: 

Udlevering af projektoplæg/tema -  
matematik B (htx og hhx)
Projektoplæg/tema udleveres - ny og gl. matematik B 
(htx) og ny matematik B (hhx). Materialet downloades via 
Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk).

Lærereksemplar kan udleveres 22. marts.

Termin: sommer 
Uddannelse: HTX og HHX
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