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

Velkommen til nyhedsbrevet for oktober fra Kontor for Prø-
ver, Eksamen og Test. Nyhedsbrevet udkommer i starten af 
hver måned og indeholder informationer og oversigter over 
frister og udsendt materiale fra kontoret. Tidligere nyheds-
breve kan altid findes på Børne- og Undervisningsministeri-
ets hjemmeside.

2. Brugerprofiler i Prøveshoppen 
Hf, hhx, htx, stx samt eux 

I forbindelse med en større gennemgang af brugerprofiler 
i Prøveshoppen vil vi bede alle institutioner, der benytter 
Prøveshoppen til enten bestilling eller download af prøvema-
teriale, om senest 7. oktober 2021 at indsende en oversigt 
over institutionens brugere til Eksamenskontoret. 

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
http://www.rosendahlsonline.dk/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx%3fskin%3dUVM%26cfg%3duvm&skin=UVM&cfg=uvm
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Af mailen skal følgende fremgå: Institutionens navn, adresse, 
telefonnummer og hovedmail samt følgende oplysninger på 
enkelte brugere: Brugernavn, fulde navn, telefonnummer og 
mailadresse. Mailen sendes til uvp@stukuvm.dk. 

1. november 2021 vil alle brugerprofiler, der ikke er indmeldt 
til Eksamenskontoret, blive lukket. Giver det anledning til 
spørgsmål, kan Nanna Johansen kontaktes (Nanna.Johan-
sen@stukuvm.dk).

3. Generalprøver i Netprøver
Hf, hhx, htx, stx samt eux 

Der afholdes generalprøver i Netprøver tirsdag den 8. 
februar og onsdag den 2. marts 2022. Generalprøverne 
kan benyttes af alle årgange på de gymnasiale uddannelser, 
herunder også eux. Formålet med generalprøverne er, at 
eleverne bliver fortrolige med Netprøver i god tid forud for 
de skriftlige prøver, og at Styrelsen for IT og Læring kan teste 
systemets kapacitet. Alle institutioner opfordres derfor til at 
deltage i en af generalprøverne. 

Til generalprøverne vælger skolerne selv, hvilket eller hvilke 
fag der stilles opgaver i. Der er på forhånd oprettet prøve-
forekomster i Netprøver med opgavesæt i dansk A for alle 
uddannelser. Dertil kommer engelsk A (htx, hhx, stx), engelsk 
B (stx, htx, hf, merkantil eux), matematik A (htx, hhx, stx), ma-
tematik B (stx, hf) og matematik C (hf) samt virksomhedsøko-
nomi A og B (hhx). Eleverne vil kunne tilgå opgavesættet og 
aflevere deres besvarelse i Netprøver, ligesom besvarelsen 
også vil blive analyseret af Netprøvers plagiatfunktion. Man 
kan ligeledes vælge at udlevere opgavesæt i andre fag. I så 
fald skal opgavesættet udleveres uden om Netprøver, mens 
besvarelsen afleveres i Netprøver. 

Alle institutioner vil på et senere tidspunkt modtage en mail 
om, hvilke konkrete opgavesæt der vil være i Netprøver. 

På vores side for generalprøver er det muligt at læse nærme-
re om generalprøvefag og niveauer samt at se, hvornår der 
åbnes for indberetning af prøveplaner til XPRS, og hvornår vi 
forventer at afholde generalprøver i 2023. 

Spørgsmål om generalprøver kan rettes til Anders Ellegaard 
Pedersen (Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk).

4. Skriftlige prøver på gammel ordning 
Teknisk eux

I dette skoleår 2021/2022 afholdes de sidste skriftlige prø-
ver på gammel ordning. Det drejer sig om prøver på gammel 
ordning i dansk A, engelsk A og B, fysik A og matematik A og 
B, der stilles til og med sygetermin 2022.

Alle forløb på teknisk eux, som følger gammel ordning, skal 
derfor være afsluttet sommer- eller sygeterminen 2022, da 
der herefter ikke stilles prøver efter gammel ordning.

Spørgsmål kan rettes til Rune Kjærsgaard Jørgensen: Rune.
Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk

5. Vinterterminens skriftlige prøver: Bestilling 
af materialer

Hf, hhx, htx, stx samt eux

Så er det tid til diverse bestillinger i forbindelse med vinter-
terminens skriftlige prøver. Det er vigtigt, at tidsfristerne 
overholdes, så vi kan have det hele klar til prøverne. Der kan 
bestilles:  

• Transskribering af audiovisuelt materiale til hørehæm-
mede elever senest den 18. oktober 2021. Det sker hos Sty-
relsen for Undervisning og Kvalitet på mail: uvp@stukuvm.
dk. 

• Fysisk prøvemateriale senest den 25. oktober 2021. Det 
bestilles via Prøveshoppen. Bestillingen foretages på bag-
grund af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske antal 
elever til den enkelte prøve. De prøveforekomster, der har 
fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de 
gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside. Bestilt fysisk 
prøvemateriale afsendes fra Rosendahls den 23. novem-
ber og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage 
senere.

Du kan læse mere om prøvemateriale på Børne- og Under-
visningsministeriets hjemmeside. Spørgsmål kan rettes til 
Nanna Johansen (Nanna.Johansen@stukuvm.dk).

6. Ændring af bedømmelsesform i uddannel-
sesmodellen for teknologi A og B

Htx, teknisk eux  

I uddannelsesmodellen har bedømmelsesformen mundtlig 
bedømmelse (MDT) fejlagtigt været tilknyttet standpunkt-
skaraktererne i teknologi A og B. Dette er nu rettet, så det 
kun er bedømmelsesformen samlet bedømmelse (SAM), der 
er tilknyttet standpunktskaraktererne. Dermed er bedøm-
melsesformerne for teknologi A og B nu kun samlet bedøm-
melse (SAM) for både prøve- og standpunktskarakterer, 
ligesom det gælder for teknikfag A.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rune Kjærsgaard Jørgen-
sen: Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk

mailto:uvp%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Nanna.Johansen%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Nanna.Johansen%40stukuvm.dk?subject=
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever/generalproever-i-netproever
mailto:Anders.Ellegaard.Pedersen%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Rune.Kjaersgaard.Jorgensen%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Rune.Kjaersgaard.Jorgensen%40stukuvm.dk?subject=
mailto:uvp%40stukuvm.dk?subject=
mailto:uvp%40stukuvm.dk?subject=
http://www.rosendahlsonline.dk/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx%3fskin%3dUVM%26cfg%3duvm&skin=UVM&cfg=uvm
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/xls21/aug/210819-generisk-oversigt-over-proevemateriale-2021.xlsx
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/proevemateriale
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/proevemateriale
mailto:Nanna.Johansen%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Rune.Kjaersgaard.Jorgensen%40stukuvm.dk?subject=
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7. Informationer udsendt i september
Følgende informationer er blevet sendt ud til institutio-
nerne i løbet af februar og marts 2021

1. september 2021

Nyt om pædagogikum hhx/htx/eux og stx/hf – udmelding 
af tilsynsførende til pædagogikumkandidater 2021/2022

13. september 2021: 

Seminar for nye eksamensplanlæggere

8. 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. 

1. oktober 2021: 

Udmelding fra XPRS – beskikkelsesbreve
Beskikkelsesbreve til censorer af større skriftlig opgave 
(SSO, hfe) udsendes pr. mail til institutionerne, der videre-
sender til censorerne.

Termin: SSO, hfe
Uddannelse: AGYM

4. oktober 2021: 

Indberetning til XPRS – prøveplaner
I perioden 2. august - 4. oktober skal der indberettes en 
prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte 
vejledere samt skriveperiode til SOP. Prøveplanen indbe-
rettes til den særlige termin ”SOP-netprøve”. Denne ind-
beretning benyttes kun til overførslen til Netprøver. Disse 
oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige 
elever til prøve-indberetning til vinterterminen. Husk: Ved 
tilfælde af skift af intern vejleder kan der genindberettes 
helt frem til den mundtlige prøve.

Termin: SOP-netprøve
Uddannelse: EGYM

4. oktober 2021: 

Indberetning til XPRS – censorkompetence
I perioden 1. september - 4. oktober 2021 skal der indstil-
les skriftlige censorer til vinter, SSO1 og SSO2 samt SSO, 
hfe. Censorkompetence skal altid indberettes. Hvis der 
ikke indstilles skriftlige censorer, skal der laves en tom 
indberetning. Derudover kan der laves løbende indberet-
ninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædel-
se, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: vinter / SSO1 / SSO2 / SSO, hfe
Uddannelse: alle

5. oktober 2021:

Udmelding fra XPRS – prøvefagsudtræk 
Udtræk af prøvefag samt censorfag til flerfaglige prøver, 
herunder SOP / EOP.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

14. oktober 2021:

Udmelding fra XPRS – censurplan 
Udmelding af censurplaner for større skriftlig opgave 
(SSO, hfe).

Termin: SSO, hfe
Uddannelse: AGYM

15. oktober 2021: 

Udlevering af projektoplæg/tema  
– gl. matematik B
Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshop-
pen. Materialet kan downloades og lærereksemplar kan 
udleveres fra 1. oktober 2021 kl. 07.00.

Termin: vinter
Uddannelse: htx

18. oktober 2021: 

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

Termin: vinter
Uddannelse: alle 

20. oktober 2021: 

Indberetning til XPRS – prøveplaner
I perioden 6. - 21. oktober skal der indberettes prøvepla-
ner for vinterterminens skriftlige og mundtlige prøver, 
herunder SOP og EOP. Prøveplaner skal altid indberet-
tes – hvis der ikke afholdes prøver, skal der laves en tom 
indberetning.

Termin: vinter
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/kalendere-og-oversigter
http://www.rosendahlsonline.dk/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx%3fskin%3dUVM%26cfg%3duvm&skin=UVM&cfg=uvm
http://www.rosendahlsonline.dk/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx%3fskin%3dUVM%26cfg%3duvm&skin=UVM&cfg=uvm
mailto:uvp%40stukuvm.dk?subject=
mailto:uvp%40stukuvm.dk?subject=
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20. oktober 2021: 

Indberetning til XPRS – lærerfriholdelse
I perioden 6. - 20. oktober skal der indberettes lærerfri-
holdelser gældende for perioden 1. december 2021 til 31. 
januar 2022. Indberetninger modtaget efter 20. oktober 
indgår ikke i den mundtlige censorallokering.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

25. oktober 2021: 

Bestilling af fysisk prøvemateriale
Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver bestilles 

via Prøveshoppen i perioden 30. september - 25. oktober 

2021. Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejde-

de prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte 

prøve. 

Termin: vinter

Uddannelse: alle

27. oktober 2021: 

Indberetning til XPRS – prøveplaner  
(SSO, hfe)
I perioden 20. september - 27. oktober 2021 skal der 
indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hfe). 
Dette gælder for alle institutioner, der ønsker censu-
rudmelding ultimo november. Efter fristen er der fortsat 
åbent for tilføjelser og ændringer frem til 21. maj 2022.

Termin: SSO, hfe
Uddannelse: AGYM

27. oktober 2021: 

Udmelding fra XPRS – beskikkelsesbreve
Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver 
udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til 
censorerne.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

3. november 2021: 

Udmelding fra XPRS – beskikkelsesbreve
Beskikkelsesbreve til censorer af større skriftlig opgave 
(SSO, hfe) udsendes pr. mail til institutionerne, der videre-
sender til censorerne.

Termin: SSO, hfe
Uddannelse: AGYM

8. november 2021:

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

Termin: vinter
Uddannelse: alle

9. november 2021: 

Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser  
(vinterterminen)
I perioden 9. november 2021 til prøveperiodens afslutning 
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

Spørgsmål til årsplan og frister kan rettes til Nanna Jo-
hansen (Nanna.Johansen@stukuvm.dk).

http://www.rosendahlsonline.dk/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx%3fskin%3dUVM%26cfg%3duvm&skin=UVM&cfg=uvm
mailto:Nanna.Johansen%40stukuvm.dk?subject=
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