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1. Velkommen
Velkommen til skoleårets sidste nyhedsbrev fra Kontor for 
Prøver, Eksamen og Test med sommerterminens prøver godt 
i gang. Nyhedsbrevet udkommer i starten af hver måned og 
indeholder information om eksamensplanlægning og over-
sigter over frister. Vi angiver frister for hele måneden og de 
kommende sommermåneder. Tidligere nyhedsbreve kan altid 
findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

2. Optagelsesprøven 2022
Hhx, htx, hf og stx

2. optagelsesprøve afholdes den 17. juni 2022. Indberetning 
af prøveplaner i XPRS kan ske frem til den 16. juni 2022.
Optagelsesprøven afholdes med intern censur. Det betyder, 
at institutionerne skal bruge egne lærere til at bedømme 
ansøgernes besvarelser ud fra centralt udmeldte rettevejled-
ninger. Institutionen skal selv tilknytte bedømmerne i Net-
prøver (se evt. Netprøvers vejledning). De interne bedømme-
re skal ikke indberettes til XPRS.

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer/nyheder
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Optagelsesprøven indeholder opgaver i dansk, engelsk 
og matematik og fysik/kemi. De interne bedømmere skal 
have undervisningskompetence i det eller de fag, som de 
bedømmer.

De to tilknyttede bedømmere og institutionens administra-
tion kan tilgå besvarelserne i Netprøver dagen efter prøven. 
Rettevejledningerne vil sammen med bestå-grænserne 
blive sendt til institutionerne, når prøven er afsluttet. Det 
er vigtigt, at rettevejledningerne anvendes til bedømmelsen 
af ansøgernes besvarelser. Opdager bedømmerne fejl eller 
mangler i rettevejledningerne, beder vi om, at I hurtigst mu-
ligt kontakter Anders Ellegaard Pedersen (Anders.Ellegaard.
Pedersen@stukuvm.dk), som også besvarer andre spørgsmål 
om optagelsesprøven. Spørgsmål om indberetning af prøve-
planer kan rettes til Trine Enni (Trine.Enni@stukuvm.dk).

3.	Adgang	til	censormødet	for	censorerne
Hhx, htx, hf, stx og eux

Der blev afholdt en generalprøve for censormødet tirsdag 
den 24. maj. Generalprøven viste, at det virtuelle system 
fungerer og kan håndtere de mange deltagende censorer. 
Generalprøven viste dog også, at enkelte censorer kan have 
individuelle udfordringer med at få deres computer sat op til 
at kunne tilgå censormødet. Disse udfordringer kan skyldes 
systemmæssige begrænsninger på censorernes arbejdscom-
putere, som ofte kun kan afhjælpes af institutionens egen 
IT-support. Vi beder derfor om, at institutionens leder søger 
for, at deres skriftlige censorer får den nødvendige hjælp, 
så de kan deltage i censormødet. Censorerne har modtaget 
mails med vejledning til, hvordan man tilgår censormødet, og 
hvordan man afhjælper evt. udfordringer. De tekniske krav 
til computer og netværk for deltagelse i censormødet ligger 
også på hjemmesiden for censormødet.

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

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

5. maj 2022: 
Information om sommerterminen 2022

5. maj 2022: 
Anbefalinger ved brug af monitoreringsløsninger ved test 
og prøver

9. maj 2022: 
Nyt om optagelsesprøven hhx/htx og hf/stx – bestå-græn-
ser til optagelsesprøven den 27. april 2022

20. maj 2022: 
Nyt om eksamen htx/eux – fejl i opgavesættet til dansk A, 
htx onsdag den 18. maj 2022

23. maj 2022: 
Nyt om eksamen stx – VIGTIGT nyt opgavesæt til 
matematik A, stx tirsdag den 24. maj 2022

5.	Frister	i	juni,	juli	og	august
Vigtige frister og aktiviteter kan altid ses på vores side 
om årsplan og frister. Vi henviser også til den administra-
tive prøvekalender, som ligger på hjemmesiden. Særligt 
i år minder vi om tidsplanen for skoleårets afslutning 
2021/2022, der er udsendt til institutionerne den 
25. april.

Den 17. juni 2022 kl. 14.30 holder Ulla Marion Agerbo 
afskedsreception i Fægtesalen, Frederiksholms Kanal 
26, 1220 København K

4. juni 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 opga-
vesæt ved at sende en mail til uvp@stukuvm.dk. Yderligere 
information kan findes under punktet prøvemateriale på 
ministeriets hjemmeside.

Termin: syge
Uddannelse: alle

mailto:Anders.Ellegaard.Pedersen%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Anders.Ellegaard.Pedersen%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Trine.Enni%40stukuvm.dk?subject=
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/for-censorer/censormoede
mailto:Anders.Ellegaard.Pedersen%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
mailto:uvp%40stukuvm.dk?subject=
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10. juni 2022:

Indberetning	til	XPRS	–	prøveplan	(OPT2)
I perioden 1. maj – 10. juni kan der indberettes ansøgere 
til anden optagelsesprøve (OPT2). Efter fristen er der 
fortsat åben for tilføjelser og ændringer frem til den 16. 
juni 2022. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver 
fra den 11. juni 2022.

Termin: OPT2
Uddannelse: OPT

13. - 15. juni 2022:

Censormøder
Nærmere information og fordeling af fag fremgår af 
Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

17. juni 2022:

Afholdelse	af	2.	optagelsesprøve	 
kl.	10.00	–	14.00	(OPT2)
Termin: OPT2
Uddannelse: alle

17. juni 2022:

Udmelding	pr.	mail	–	rettevejledninger	 
og	bestå-grænser	(OPT2)
Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til  
institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT2
Uddannelse: OPT

21. juni 2022:

Indberetning	til	XPRS	-	elever	til	prøve	
(sygeterminen)
I perioden 17. maj - 21. juni skal der indberettes skriftlige 
hold til prøver i sygeterminen. Elever til prøve skal altid 
indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i termi-
nen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: syge
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

22. juni 2022:

Sidste	mulige	prøvedag	(sommerterminen)
Termin: sommer
Uddannelse: alle

22. juni 2022:

Udmelding	fra	XPRS	-	oversigt	over	centralt	
stillede	skriftlige	opgaver	(sygeterminen)
Udtræk på baggrund af den senest godkendte indbe- 
retning af elever til prøve sendes til institutionens 
mailadresse.

Termin: syge
Uddannelse: alle

24. juni 2022:

Indberetning	til	Eksamensdatabasen	 
(sommerterminen)
Sidste frist for indberetning af beviser til Eksamensda-
tabasen til brug for Optagelse.dk. Henvendelser angå-
ende indberetningen til Eksamensdatabasen skal ske til 
STIL-supporten.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

24. juni 2022:

Indberetning	til	XPRS	-	prøveplan	(OPT3)
I perioden 11. – 24. juni kan der indberettes ansøgere 
til tredje optagelsesprøve (OPT3). Efter fristen er der 
fortsat åben for tilføjelser og ændringer frem til den 26. 
juni 2022. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver 
fra den 12. juni 2022.

Termin: OPT3
Uddannelse: OPT

27. juni 2022:

Indberetning	til	XPRS	-	prøveplaner	 
(sygeterminen)
I perioden 1. - 27. juni skal der indberettes prøveplaner 
for sygeterminens skriftlige prøver. Prøveplaner skal altid 
indberettes – hvis der ikke afholdes prøver i terminen, 
skal der laves en tom indberetning.

Termin: syge
Uddannelse: alle

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/for-censorer/censormoede
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27. juni 2022:

Bestilling	af	fysisk	prøvemateriale	 
(sygeterminen)
Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver bestilles 
via Prøveshoppen i perioden 13. - 27. juni. 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 ministe-
riets hjemmeside. Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes 
fra Stibo Complete 27. juli og kan forventes afleveret på 
institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: syge
Uddannelse: alle

27. juni 2022:

Afholdelse	af	3.	optagelsesprøve	 
kl.	10.00	–	14.00	(OPT3)
Termin: OPT3
Uddannelse: alle

27. juni 2022:

Udmelding	pr.	mail	–	rettevejledninger	 
og	bestå-grænser	(OPT3)
Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til  
institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT3
Uddannelse: OPT

28. juni 2022:

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

Termin: syge
Uddannelse: alle

30. juni 2022:

Indberetning	til	XPRS	-	prøveplan	(OPT4)
I perioden 1. april - 30. juni kan der indberettes ansøgere 
til fjerde optagelsesprøve (OPT4). Efter fristen er der 
fortsat åben for indberetninger frem til den 2. august 
2022. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra 
den 1. juli 2022.

Termin: OPT4
Uddannelse: OPT

5. juli 2022:

Udmelding	fra	XPRS	-	censurplaner	 
(sygeterminen)
Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i  
sygeterminen.

Termin: syge
Uddannelse: alle

5. juli 2022:

Udmelding	fra	XPRS	-	allokeringsbreve	 
(sygeterminen)
Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver ud-
sendes pr. mail til institutionerne, der videresender til 
censorerne.

Termin: syge
Uddannelse: alle

3. august 2022:

4.	optagelsesprøve	(OPT4)
Afholdelse af 4. optagelsesprøve.

Termin: OPT4
Uddannelse: OPT

3. august 2022:

Udmelding	pr.	mail	-	rettevejledninger	 
og	bestå-grænser	(OPT4)
Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til  
institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT3
Uddannelse: OPT

3. august 2022:

Første	prøvedag	(sygetermin)
Termin: syge
Uddannelse: alle

22. august 2022:

Udlevering	af	forberedelsesmateriale	–	 
matematik	A	(htx)
Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gl. matematik 
A (htx). Materialet kan downloades via Prøveshoppen. 
Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres 
fra 8. august 2022 kl. 07.00.

Termin: syge
Uddannelse: HTX

http://uvm.stibodirect.com/login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://uvm.stibodirect.com/login.aspx?ReturnUrl=%2f
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