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1. Velkommen
Velkommen til nyhedsbrevet fra Kontor for Prøver, Eksamen 
og Test. Nyhedsbrevet udkommer i starten af hver måned og 
indeholder information om eksamensplanlægning og over-
sigter over frister. Vi angiver frister for hele måneden og den 
kommende måned. Tidligere nyhedsbreve kan altid findes på  
Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

2. Bekendtgørelse om sommerens prøver 
Hhx, htx, hf, stx og eux 

Nødprøvebekendtgørelsen om sommerens prøver er nu 
offentliggjort. Den kan findes på Retsinformation. Heri ud-
møntes den politiske aftale om sommerens prøver, der blev 
indgået den 25. februar 2022. Vejledning og FAQ følger på 
ministeriets hjemmeside.

Spørgsmål angående sommerens prøver rettes til Rune 
Kjærsgaard Jørgensen (Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stu-
kuvm.dk). Hold også øje med uvm.dk.

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
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/401
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3. Håndtering af afsluttende prøver på  
2-årigt hf

Hf 

Elever på sidste år af den 2-årige hf har med aftalen om 
sommerens prøver mulighed for at vælge, om de vil op til 
alle prøver, eller om de vil reducere antallet af prøver til 
fire (skriftlig dansk samt tre udtrukne prøver). Eleverne har 
frist den 8. april til at tilkendegive, hvad de ønsker. Herefter 
rettes prøveplanerne til.

Der tages udgangspunkt i den godkendte prøveplan, når det 
skal afgøres, hvilke fire prøver elever, der har valgt denne 
mulighed, skal aflægge. Det er således prøveplanen og ikke 
det prioriterede udtræk, der skal benyttes, når de fire prøver 
skal findes.

For hver elev udvælges følgende prøver til aflæggelse:
1. Skriftlig dansk.
2. Den tidsmæssigt senest placerede prøve.
3. Den tidsmæssigt tidligst placerede prøve ud over den 

skriftlige prøve i dansk. 
4. Prøve, hvor kravet er, at hele holdet udtrækkes (alle-el-

ler-ingen prøver) – hvis eleven skal aflægge en sådan 
prøve.

5. Den tidsmæssigt næstsidst placerede prøve, hvis eleven 
ikke har nogen alle-eller-ingen prøver. 

Det kan ikke udelukkes, at ovenstående procedure i helt 
særlige tilfælde resulterer i en uhensigtsmæssig eksamens-
plan. I sådanne tilfælde kan Søren Vagner (Soeren.Vagner@
stukuvm.dk) kontaktes med henblik på at foretage hensigts-
mæssige justeringer.

Kontakt Rune Kjærsgaard Jørgensen (Rune.Kjaersgaard.
Jorgensen@stukuvm.dk) ved øvrige spørgsmål til somme-
rens prøver. 

4. Håndtering af muligheden for mundtlig  
prøve i SOP og EOP

Htx, teknisk eux

Elever, der har afsluttet SOP/EOP i vinterterminen, og som 
pga. aflysninger alene fik en karakter for det skriftlige pro-
dukt, kan vælge at få annulleret karakteren og gå til mundt-
ligt forsvar med henblik en samlet karakter (som godt kan 
være lavere end den tidligere modtagne karakter). 
Eleverne skal senest den 8. april tilkendegive, om de ønsker 
at benytte denne mulighed.

Elever, der vil benytte denne mulighed, skal ikke indberet-
tes til XPRS, men blot fremgå på et prøvehold gældende 
for sommerterminen. Censorfaget, der blev udtrukket til 
vinterterminen, fastholdes. Der vil ikke fra centralt hold blive 
allokeret censorer til disse prøver. Såfremt institutionen 

har et eller flere ordinære prøvehold med censorfaget, kan 
eleven kædes til et af disse prøvehold. Såfremt institutionen 
ikke afholder prøver med den udtrukne kompetence, findes 
censor via censorudvekslingsplanen. Når censor er på plads, 
enten gennem censorudvekslingsplan, eller ved sammenlæg-
ning af eksisterende hold, udskiftes censor i Netprøver, så 
den nye censor kan få adgang til opgaven. For prøver i EOP 
sendes opgavebesvarelsen til den nye censor som normalt.
Spørgsmål om udskiftning af censor i Netprøver kan rettes til 
STIL-support på 70 21 21 50  eller ved at oprette en sag via 
supporten. 

Generelle spørgsmål kan rettes til Rune Kjærsgaard Jørgen-
sen (Rune.Kjaersgaard.Jorgensen@stukuvm.dk).

5. Optagelsesprøven 2022
Hhx, htx, hf og stx 

Alle Folketingets partier er sammen med Børne- og Under-
visningsministeren blevet enige om at justere optagelsesprø-
ven til de gymnasiale uddannelser i år. Justeringen skal ses i 
lyset af ændringerne af sommerens prøver i grundskolen. 
Justeringen betyder, at der som normalt vil være opgaver i 
fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi i optagelses-
prøven, men at det kun vil være de tre fag, som ansøgeren 
klarer sig bedst i, der afgør, om ansøgeren består optagelses-
prøven. Læs nyheden på Børne- og Undervisningsministeri-
ets hjemmeside. 

Som en del af den politiske aftale om sommerens prøver er 
fristen for, hvornår grundskolerne skal indberette elevernes 
endelige uddannelsesparathedsvurdering (UPV), blevet 
rykket. Det er derfor nødvendigt at omplacere den optagel-
sesprøve, der oprindeligt var planlagt den 10. juni, til fredag 
den 17. juni i stedet. Dette er for at give institutionerne tid til 
at afgøre, hvem der skal indkaldes til optagelsesprøve, og for 
at ansøgerene ikke skal indkaldes med dags varsel. Der afhol-
des derfor optagelsesprøver på følgende datoer i 2022: 

• onsdag den 27. april
• fredag den 17. juni
• mandag den 27. juni
• onsdag den 3. august

Følg med på vores side for optagelsesprøven, og husk, at man 
i Drejebog for optagelsesprocessen, som kan findes på Infor-
mationer til institutioner, kan finde vigtige informationer om 
optagelsesprocessen og optagelsesprøven.  

Institutionerne vil på et senere tidspunkt modtage vejledning 
til håndtering af optagelsesprøven i år.

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

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/kalendere-og-oversigter
https://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/5/group/11
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/220331-optagelsesproeven-til-de-gymnasiale-uddannelser-justeres
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/220331-optagelsesproeven-til-de-gymnasiale-uddannelser-justeres
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/information
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/information
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6. Mundtlig prøve og tolærerordning i  
geovidenskab

Htx og stx

Hermed en påmindelse om, at såfremt undervisningen i ge-
ovidenskab A er blevet gennemført med en tolærerordning 
(det vil sige, hvor to lærere tilsammen har dækket de faglige 
mindstekrav i faget), skal den mundtlige prøve gennemføres 
med begge lærere til stede som eksaminatorer for at sikre, 
at alle relevante faglige kompetencer er repræsenteret 
ved eksaminationen. Det gælder både ved mundtlig prøve 
i geovidenskab og ved mundtligt forsvar af SRP/SOP, hvor 
geovidenskab indgår. 

Der henvises her til § 30 i den almene eksamensbekendtgø-
relse samt til vejledning om undervisningskompetence i de 
nye gymnasiale fag, hvor tolærerordningen i geovidenskab A 
A er nærmere beskrevet.

Ved spørgsmål kan fagkonsulent Niels Vinther (niels.
vinther@stukuvm.dk) kontaktes.  

7. Udlevering af fysisk prøvemateriale
Hhx, htx, hf, stx og eux

Fysisk prøvemateriale, der er bestilt i Prøveshoppen, skal 
harmonere med indberettede skriftlige prøvehold. Det vil 
sige, at det ikke er muligt at bestille materiale til aflyste 
prøvehold mv. og disse bestillinger bedes derfor annulleret 
hos Rosendahls. 

Hvis institutionerne har behov for fysisk prøvemateriale, 
til senere brug, fx til interne prøver eller lignende, kan det 
hentes i Prøvebanken, når materialet bliver tilgængeligt på 
dagen efter prøvens officielle afholdelse. Selvom der i år i 
nogle tilfælde vil være meget få elever til prøve i nogle fag 
(fx selvstuderende), skal prøvematerialet behandles som ved 
alle andre terminer og ikke udleveres til lærere og elever før 
efter prøvens afholdelsesdato.

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

8. Informationer udsendt i marts
Mails fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test udsendes til 
institutionernes hovedadresse.

7. marts 2022:  
Nyt om eksamen stx - mangel på censorer på AGYM

10. marts 2022:  
Nyt om eksamen eux/hhx/htx og hf/stx – forlængelse af 
undervisningsperioden og valg af antal prøver på toårigt hf 
sommer 2022

10. marts 2022:  
Nyt om eksamen:  SSO-hfe og SSO – ombedømmere i 2022
18. marts 2022: Nyt om eksamen stx og hf - mangel på 
censorer på AGYM

31. marts 2022:  
Nyt om eksamen eux/hhx/htx og hf/stx - Bekendtgørelsen, 
der udmønter den politiske aftale om sommerens prøver, 
er nu offentliggjort.

31. marts 2022:  
Nyt om eksamen eux/hhx/htx - Håndtering af aflyste 
mundtlige EOP-prøver og SOP-prøver fra vinterterminen 
2021/22, der skal flyttes til sommerterminen 2022.

31. marts 2022:  
Nyt om eksamen hf - håndtering af 2-årige hf-elevers valg 
af antal prøver prøver, er nu offentliggjort.

31. marts 2022:  
Nyt om eksamen eux/hhx/htx - Håndtering af aflyste 
mundtlige EOP-prøver og SOP-prøver fra vinterterminen 
2021/22, der skal flyttes til sommerterminen 2022.

31. marts 2022:  
Nyt om eksamen hf - håndtering af 2-årige hf-elevers valg 
af antal prøver

9. Frister i april og maj
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. april 2022: 

Udlevering af projektoplæg/tema  
- matematik B (htx og hhx)
Projektoplæg/tema udleveres til eleverne – ny og gl. mate-
matik B (htx) og ny matematik B (hhx). Materialet down-
loades via Prøveshoppen. 

Termin: sommer
Uddannelse: HTX og HHX

4. april 2022: 

Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve 
(OPT1)
Beskikkelsesbreve til censorer af første optagelsesprøve 
(OPT1) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresen-
der til censorerne.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf21/sep/210923-vejledning-om-undervisningskompetence-i-de-nye-gymnasiale-fag.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf21/sep/210923-vejledning-om-undervisningskompetence-i-de-nye-gymnasiale-fag.pdf
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Termin: OPT1
Uddannelse: OPT

19. april 2022: 

Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT1)
I perioden 1. - 19. april kan der indberettes ansøgere til 
første optagelsesprøve (OPT1). Efter fristen er der fortsat 
åben for tilføjelser og ændringer frem til den 26. april 
2022. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 
20. april 2022.

Termin: OPT1
Uddannelse: OPT

20. april 2022: 

Udlevering af forberedelsesmateriale  
- matematik A (hhx)
Forberedelsesmateriale udleveres – matematik A (hhx). 
Materialet kan downloades via Prøveshoppen. Lærerek-
semplar kan udleveres fra 6. april 2022 kl. 07.00.

Termin: sommer
Uddannelse: HHX

22. april 2022: 

Udmelding fra XPRS - censurplaner (OPT1)
Udmelding af censurplaner for første optagelsesprøve 
(OPT1). Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: OPT1
Uddannelse: OPT

22. april 2022: 

Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve 
(OPT1)
Allokeringsbreve til censorer af første optagelsesprøve 
(OPT1) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresen-
der til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: OPT1
Uddannelse: OPT

27. april 2022: 

Udmelding fra XPRS – censurplaner  
(sommerterminen)
Udmelding af censurplaner for mundtlige prøver i sommer-
terminen.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

27. april 2022: 

Afholdelse af 1. optagelsesprøve kl. 10.00 – 
14.00 (OPT1)

Termin: OPT1
Uddannelse: alle
28. april 2022: 

Indberetning til XPRS – lærerfriholdelser 
(sommerterminen)
I perioden 28. april til prøveperiodens afslutning kan der 
løbende indberettes lærerfriholdelser.

Termin: sommer
Uddannelse: alle
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