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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, også 
dem der måtte ligge oven i eller lige inden udgivelsesdagen 
for at bevare overblikket, og som noget nyt medtager vi også 
fristerne for den efterfølgende måned. Tidligere nyhedsbre-
ve kan altid findes på Børne- og Undervisningsministeriets 
hjemmeside. 

2. Aftale om sommerens prøver 2022
Hf, hhx, htx, stx samt eux 

Ved den kommende sommertermin vil det ligesom ved 
sommerterminen 2021 og vinterterminen 2021/2022 være 
muligt at justere prøvegrundlaget for de mundtlige prøver. 

Det indgik regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det 
Konservative Folkeparti og Frie Grønne, Alternativet og Kri-
stendemokraterne aftale om allerede i november 2021 pga. 
COVID-19-situationen og perioderne med nødundervisning. 
Muligheden for at justere i prøvegrundlaget ved sommer-
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termin 2022 er fastsat i §3 I bekendtgørelse nr. 2030 af 
10/11/2021. Her henvises til § 18 i bekendtgørelse nr. 514 
af 24/03/2021 fra i sommer, hvor reglen er beskrevet. På 
ministeriets hjemmeside vil der blive offentliggjort vejled-
ning og FAQ om muligheden for at justere det mundtlige 
prøvegrundlag. 

Ved spørgsmål kan ministeriets COVID-19-hotline kontak-
tes på tlf. 3392 5000, eller Rune Kjærsgaard Jørgensen kan 
kontaktes på Rune.Kjærsgaard.Jørgensen@stukuvm.dk. 

3. Beskikkelse og allokering af censur til 
skriftlige prøver og SSO 

Hf, hhx, htx, stx samt eux 

Beskikkelse af censorer til skriftlige prøver og SSO sker på 
baggrund af et forventet antal opgaver i en given termin, 
udregnet på baggrund af tidligere års antal opgaver i termi-
nen. Derfor kan det forekomme, at beskikkede censorer ikke 
bliver tildelt opgaver (allokeret), hvis antallet af de faktisk 
aflagte prøver i de enkelte fag er mindre end forventet. 

Allokeringsbreve udsendes første gang efter udmeldingen 
af den skriftlige censurplan, men da der løbende indberet-
tes ændringer, bliver der også løbende udsendt nye eller 
ændrede allokeringsbreve. Derfor kan det forekomme, at en 
beskikket censor, som i første omgang ikke er tildelt opgaver 
(allokeret), bliver det på et senere tidspunkt. 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Trine Enni: Trine. 
Enni@stukuvm.dk. 

4. Datoer for censormødet 2022 
Hf, hhx, htx, stx samt eux 

Censormødet for de skriftlige prøver i sommerterminen 
2022 afholdes virtuelt fra den 13. juni til den 15. juni 2022. 
For at minimere systembelastningen og for at sikre tilstræk-
kelig support til censorer og fagkonsulenter under møderne 
vil nogle fags censormøde blive afviklet om morgen, mens 
andre bliver afviklet over middag. De præcise starttids-
punkter er endnu ikke fastlagt. På oversigten til højre og på 
hjemmesiden for censormødet kan man se fordelingen af fag 
på de tre dage. 

Vi gør opmærksom på, at når de skriftlige censorer beskik-
kes, bliver de automatisk friholdt på den dag, hvor deres 
censormøde afholdes. 

Der vil løbende komme flere informationer om censormødet 
i nyhedsbrevene og på hjemmesiden for censormødet. 

Spørgsmål om censormødet kan rettet til Anders Ellegaard 
Pedersen (Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk) 

Censormødet 2022 – fordeling af fag på de tre dage. 

Mandag 13. juni 
Start morgen 
Dansk, hf 
Dansk som andet sprog, gif/hf 
Dansk, hhx 
Engelsk, hhx og merkantil eux 
Afsætning, hhx 
Italiensk, stx 
Fransk, hhx 
Mediefag, stx 
Idræt, stx 
Musik, stx 
Start over middag 
Dansk, stx 
Engelsk, htx og teknisk eux 
Dansk, htx 
Spansk, hhx 

Tirsdag 14. juni
 Start morgen 
Engelsk, hf 
Matematik, htx 
International økonomi, hhx 
Spansk, stx 
Tysk, stx 
Bioteknologi, stx 
Bioteknologi, htx 
Virksomhedsøkonomi, hhx 
Start over middag 
Samfundsfag, stx 
Matematik, hf 
Matematik, hhx 
Tysk, hhx 
Kemi, htx 
Fransk, stx 
Geovidenskab, htx og stx 
Fysik, htx 

Onsdag 15. juni: 
Start morgen 
Matematik, stx 
Fysik, stx 
Kemi, stx 
Kinesisk, vaf 
Latin, stx 
Dramatik, stx 
Billedkunst, stx 
Start over middag 
Engelsk, stx 
Japansk, vaf 
Tyrkisk, vaf 
Russisk, stx 
Arabisk, vaf 
Græsk, stx 
Biologi, stx 
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5. Opdateret vejledning om ombedømmelse og
omprøve 

Hf, hhx, htx, stx samt eux 

Der er kommet en opdateret udgave af vejledningen om om-
bedømmelse og omprøve. Vejledningen vedrører ombedøm-
melse og omprøve i forbindelse med klagesager samt fejl og 
mangler ved gymnasiale prøver. Formålet med opdateringen 
har været at gøre vejledningen mere overskuelig og nem-
mere at slå op i. Vejledningen beskriver bl.a. institutionen og 
ombedømmernes opgaver ved ombedømmelser, ombedøm-
melse og omprøve af store skriftlige opgaver/projekter og 
slår bl.a. fast, at der altid skal udpeges to eksterne bedøm-
mere ved ombedømmelse og omprøve. Vejledningen ligger 
på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. 

Spørgsmål om ombedømmelse og omprøve kan rettes til 
Emilie Normark Sørensen på Emilie.Normark.Sorensen@ 
stukuvm.dk. 

6. Indberetning af Elever til prøve (ETP) 
Hf, hhx, htx, stx samt eux 

Vi minder om, at der er åben for indberetning af ETP for 
sommerterminen 2022. Hvis man indberetter tidligt, og 
der er brug for ændringer, kan de blot indberettes inden for 
fristen. Eksamenskontoret behandler kun de nyeste indbe-
retninger fra de enkelte institutioner. 

Husk at overholde fristen den 15. februar. 

Spørgsmål om ETP kan rettes til Doris Stubager på Doris. 
Stubager@stukuvm.dk. 

7. Alternativt censursprog: Censorkompetence
indberetning og prøveplansindberetning

Hf, hhx, htx, stx samt eux 

Ved indberetningen af censorkompetencer beder vi om, at 
man angiver evt. alternativt censursprog, som censoren kan 
eksaminere på. Det er ikke en forudsætning for indberetning 
af censorkompetencer med alternativt censursprog, at insti-
tutionen selv udbyder fag med undervisning på det alterna-
tive sprog, ligesom det heller ikke er en forudsætning, at den 
enkelte censor underviser egne hold på sproget. 

Har man allerede indberettet censorkompetencer, men øn-
sker at indberette alternativt censursprog for en eller flere 
censorer, gøres dette ved lave en ny censorkompetenceind-
beretning. 

Vi minder om, at fristen for indberetning af censorkompeten-
cer er den 8. februar 2022. 

Spørgsmål om alternativt censursprog i forbindelse med 
censorkompetenceindberetning kan rettes til Ulla Marion 
Agerbo (Ulla.Marion.Agerbo@stukuvm.dk) for AGYM og 
Trine Enni (Trine.Enni@stukuvm.dk) for EGYM. 

Institutioner, som har tilladelse fra Børne- og Undervisnings-
ministeriet til at gennemføre undervisning og prøver i be-
stemte fag på fremmedsprog, skal huske at angive alternativt 
censursprog ved prøveplansindberetningen til XPRS. 
Vi minder om, at fristen for indberetning af prøveholdsplaner 
er 23. marts 2022. 

Spørgsmål til indberetning af prøveholdsplaner med alterna-
tiv censursprog kan rettes til Doris Stubager (Doris.Stuba-
ger@stukuvm.dk) for AGYM eller Nanna Johansen (Nanna. 
Johansen@stukuvm.dk) for EGYM. 
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8. Informationer udsendt i januar 
12. januar 2022: 
Nyt om eksamen hf, hhx, htx, stx samt eux – Præcisering af 
regler for håndtering af prøver i vinterterminen 2021/22. 

9. 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. februar 2022:  

Indberetning til XPRS - prøveplaner (GEN1) 
I perioden 1. januar - 1. februar kan der indberettes hold til 
generalprøve 1. Efter fristen er der fortsat åben for tilfø-
jelser og ændringer frem til den 7. februar 2022. Indberet-
tede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 5. januar 2022. 
Der allokeres ikke censorer til generalprøverne. 

Termin: GEN1 
Uddannelse: alle 

8. februar 2022: 

Indberetning til XPRS - censorkompetence 
(sommer- og sygeterminen) 
I perioden 1. december 2021 - 8. februar 2022 indstilles 
institutionens underviseres mundtlige censorkompetencer 
og ønsker om skriftlig censur til sommer- og sygeterminen. 
Censorkompetence skal altid indberettes – hvis der ikke 
indstilles skriftlige censorer, skal der laves en tom indbe-
retning. Derudover kan der laves løbende indberetninger 
ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, 
adresseændringer mv.). 

Termin: sommer 
Uddannelse: alle 

8. februar 2022: 

Indberetning til XPRS - censorkompetence 
(OPT1 og OPT2) 
I perioden 1. december 2021 - 8. februar 2022 indstilles in-
stitutionens underviseres ønske om skriftlige censur til de 
to første optagelsesprøver (OPT1 og OPT2). Censorerne 
skal have kompetencer i enten både dansk og engelsk eller 
i to af fagene matematik, fysik og kemi. Derudover kan der 
laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, 
belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.). 

Termin: OPT1 
Uddannelse: OPT 

8. februar 2022: 

Afholdelse af generalprøve 1 
kl. 09.00 – 14.00 (GEN1) 
Termin: GEN1 
Uddannelse: alle 

15. februar 2022: 

Indberetning til XPRS - Elever til prøve 
(sommerterminen) 
I perioden 3. januar - 15. februar skal der indberettes hold 
(fag/niveau) til prøver i sommerterminen, herunder SOP/ 
SRP/EOP. Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til 
flerfaglige prøver i sommerterminen. Elever til prøve skal 
altid indberettes – hvis der ikke skal afholdes prøver i som-
merterminen, skal der laves en tom indberetning. 

Termin: sommer 
Uddannelse: alle 

18. februar 2022: 

Udmelding fra XPRS – oversigt over centralt 
stillede skriftlige opgaver (sommerterminen) 
Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberet-
ning af elever til prøve, sendes til institutionens mailadres-
se. 

Termin: sommer 
Uddannelse: alle 

23. februar 2022: 

Indberetning til XPRS - prøveplaner (GEN2) 
I perioden 1. januar - 23. februar kan der indberettes hold 
til generalprøve 2. Efter fristen er der fortsat åben for til-
føjelser og ændringer frem til den 1. marts 2022. Indberet-
tede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 5. januar 2022. 
Der allokeres ikke censorer til generalprøverne. 

Termin: GEN2 
Uddannelse: alle 

24. februar 2022: 

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

Termin: SSO2 
Uddannelse: AGYM 
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2. marts 2022: 

Indberetning til XPRS - prøveplaner 
(SRP - netprøver) 
I perioden 4. januar - 2. marts skal der indberettes en 
prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte 
vejledere samt skriveperiode til SRP. Prøveplanen indbe-
rettes til den særlige termin ”SRP - netprøver”. Denne ind-
beretning benyttes kun til overførslen til Netprøver. Disse 
oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige 
elever til prøve indberetning til sommerterminen. 

Termin: SRP 
Uddannelse: AGYM 

2. marts 2022: 

Indberetning til XPRS - prøveplaner 
(SOP - netprøver) 
I perioden 3. januar - 2. marts 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 - netprøver”. Denne ind-
beretning benyttes kun til overførslen til Netprøver. Disse 
oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige 
elever til prøve indberetning til sommerterminen. 

Termin: SOP 
Uddannelse: EGYM 

2. marts 2022: 

Afholdelse af generalprøve 2 
kl. 09.00 – 14.00 (GEN2) 
Termin: GEN2 
Uddannelse: alle 

3. marts 2022: 

Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk 
(sommerterminen) 
Udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver. 

Termin: sommer 
Uddannelse: alle 

3. marts 2022: 

Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSO2) 
I perioden 3. januar – 3- marts 2022 skal der indberettes 
prøveplaner for større skriftlig opgave (SSO2), der skrives 
i perioden uge 12 - uge 18 2022. Efter fristen er der fortsat 
åbent for tilføjelser og ændringer indtil prøveperiodens 
afslutning. 

Termin: SSO2 
Uddannelse: AGYM 

4. marts 2022: 

Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve 
(sommerterminen) 
Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver 
udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til 
censorerne. 

Termin: sommer 
Uddannelse: alle 

7. marts 2022: 

Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO2) 
Udmelding af censurplaner for SSO2. Herefter udmeldes 
der ved behov. 

Termin: SSO2 
Uddannelse: AGYM 

7. marts 2022: 

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

Termin: SSO2 
Uddannelse: AGYM 

14. marts 2021: 

Udlevering af projektoplæg - teknologi B (htx) 
Projektoplæg udleveres - teknologi B (htx). Lærereksem-
plar kan udleveres 28. februar 2022. Materialet downloa-
des via Prøveshoppen, og det kan udleveres til eleverne fra 
14. marts 2022 kl. 07.00. 

Termin: sommer 
Uddannelse: HTX 

23. marts 2022: 

Indberetning til XPRS - prøveplaner 
(sommerterminen) 
I perioden 4. - 23. 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 
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23. marts 2022: 

Indberetning til XPRS - Lærerfriholdelser 
(sommerterminen) 
I perioden 4. - 23. marts skal der indberettes lærerfrihol-
delser i perioden 17. maj - 2. september. 

Termin: sommer 
Uddannelse: alle 

29. marts 2022: 

Bestilling af fysisk prøvemateriale 
(sommerterminen) 
Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver bestilles via 
Prøveshoppen i perioden 1. - 29. marts 2022. Bestillingen 
foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner og 
det faktiske antal elever til den enkelte prøve. Hvilke prø-
veforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af 
den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeri-
ets hjemmeside. Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra 
Rosendahls 2. maj og kan forventes afleveret på institutio-
nerne 1-2 dage senere. 

Termin: sommer 
Uddannelse: alle 

31. marts 2022: 

Bestilling af oversættelser og transskriberinger 
Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages 
på baggrund af de udarbejdede prøveplaner. Institutio-
nerne kan bestille oversatte eller transskriberede opgave-
sæt ved at sende en mail til uvp@stukuvm.dk. Yderligere 
information kan findes under punktet prøvemateriale på 
ministeriets hjemmeside. 

Termin: sommer 
Uddannelse: alle 
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