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1. Velkommen
Hf, hhx, htx, stx samt eux

Velkommen til nyhedsbrevet for november fra Kontor for 
Prøver, Eksamen og Test. Nyhedsbrevet udkommer i starten 
af hver måned og indeholder information om eksamensplan-
lægning og oversigter over frister. Tidligere nyhedsbreve kan 
altid findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemme-
side.

2. Mindre justeringer af vilkårene for prøveafhol-
delsen ved den kommende vintertermin 

Hf, hhx, htx, stx samt eux 

Den politiske følgegruppe for COVID-19 har besluttet at 
foretage enkelte mindre justeringer af vilkårene for prøveaf-
holdelsen ved den kommende vintertermin.

For mundtlige gymnasiale prøver etableres der mulighed 
for lokalt at tilpasse prøvegrundlaget, så der tages hensyn 
til forløb, som har været afholdt som nødundervisning uden 
fysisk fremmøde – på linje med den mulighed, der blev givet 
i sommerterminen 2021. For de skriftlige prøver er det ikke 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer/nyheder
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer/nyheder
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muligt lokalt at tilpasse prøvegrundlaget, da prøverne stilles 
centralt. Derfor får elever, der har modtaget nødundervis-
ning uden fysisk fremmøde, og som skal til skriftlig prøve 
ved den kommende vintertermin 2021/22, mulighed for ét 
ekstra prøveforsøg. 

Justeringerne fremgår af nødbekendtgørelsen, BEK nr. 1983 
af 28/10/2021, der kan findes på retsinformation.dk. Vi vil 
som ved de foregående prøveterminer følge op med FAQ på 
hjemmesiden, der uddyber de vedtagne prøvevilkår. 

Evt. spørgsmål rettes til Rune Kjærsgaard Jørgensen på 
Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk.

3. Intern censur er ikke længere muligt
Hf, hhx, htx, stx samt eux 

Ved sommerens prøver, der blev afviklet i henhold til Gymna-
sienødprøvebekendtgørelsen, var der mulighed for, at nogle 
prøver kunne afholdes med intern censur. Denne mulighed 
gjaldt specifikt for prøverne i sommer 2021 i forbindelse 
med COVID-19, og den gælder således ikke fremover. Inter-
ne prøver skal selvfølgelig stadig afholdes med intern censur.

4. Informationer udsendt i oktober
28. oktober 2021

Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf - Mindre justerin-
ger af vilkårene for prøveafholdelsen ved den kommende 
vintertermin

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. 

8. november 2021: 

Udmelding fra XPRS - censurplaner  
(vinterterminen)
Udmelding af censurplaner for mundtlige prøver i vinter-
terminen.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

9. november 2021: 

Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser  
(vinterterminen)
I perioden fra 9. november 2021 til prøveperiodens afslut-
ning kan der løbende indberettes lærerfriholdelser. 

Termin: vinter 
Uddannelse: alle

15. november 2021: 

Udmelding fra XPRS - censurplaner  
(vinterterminen)
Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i vinterter-
minen.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

16. november 2021:

Indberetning til XPRS - supplerende skriftlige 
prøveplaner (vinterterminen)
Der er åbent for indberetning af supplerende skriftlige 
prøveplaner frem til dagen før det enkelte fags prøvedag.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

22. november 2021:

Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve  
(vinterterminen)
Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsen-
des pr. mail til institutionerne, der videresender til censo-
rerne.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

23. november 2021: 

Offentliggørelse af prøveplan for prøver, der 
afholdes før jul (vinterterminen)
Offentliggørelse af prøveplanen for prøver, der afholdes 
før jul.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

1. december 2021: 

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

Termin: vinter
Uddannelse: alle

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1983
mailto:Rune.Kjaersgaard.Jorgensen%40stukuvm.dk?subject=
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
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