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1. Velkommen
Velkommen til nyhedsbrevet fra Kontor for Prøver, Eksa-
men og Test med sommerterminen for døren. Nyhedsbrevet 
udkommer i starten af hver måned og indeholder informa-
tion om eksamensplanlægning og oversigter over frister. Vi 
angiver frister for hele måneden og den kommende måned. 
Tidligere nyhedsbreve kan altid findes på Børne- og Under-
visningsministeriets hjemmeside.

2. Tidsplan for skoleårets afslutning 
Hhx, htx, hf, stx og eux 

Tidsplanen for skoleårets afslutning i forlængelse af Nød-
prøvebekendtgørelsen om sommerens prøver er udsendt til 
alle institutioner den 25. april. Det er denne tidsplan, der skal 
følges. Vær særligt opmærksom på, at den administrative 
prøve- og eksamenskalender ikke er opdateret efter den nye 
tidsplan. 

Der ligger vejledning og FAQ til sommerens prøver på mi-
nisteriets hjemmeside. Skulle der alligevel være spørgsmål, 

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
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/401
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser#fd352363b1e54b10974012eae961b795
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser#fd352363b1e54b10974012eae961b795
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rettes de til Rune Kjærsgaard Jørgensen (Rune.Kjaersgaard.
Jorgensen@stukuvm.dk).

3. Optagelsesprøven i juni og august 2022
Hhx, htx, hf og stx 

Optagelsesprøven, der er flyttet fra den 10. juni til den 17. 
juni pga. forlængelse af undervisningen i grundskolen, skal 
bedømmes med intern censur, så institutionerne kan nå at 
afholde optagelsessamtaler i løbet af uge 25. Det betyder, 
at institutionerne skal bruge egne lærere til at bedømme 
ansøgernes besvarelser ud fra centralt udmeldte rettevejled-
ninger. 

Optagelsesprøven indeholder opgaver i dansk, engelsk og 
matematik og fysik/kemi. De interne bedømmere skal have 
undervisningskompetence i det eller de fag, som de bedøm-
mer. De interne bedømmere skal ikke indberettes til XPRS. 
Det er i stedet muligt at tilknytte to bedømmere til prøve-
holdet direkte i Netprøver (se evt. Netprøvers vejledning). 
Disse to bedømmere skal indtaste ansøgernes opnåede point 
i Netprøver, inden optagelsessamtalen afholdes. 

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). 

Når institutionerne selv skal udpege undervisere som be-
dømmere til optagelsesprøven, sker aflønningen af dette ar-
bejde som en del af lærernes beskæftigelse på institutionen, 
og det skal derfor opgøres som medgået tid. Institutionerne 
og lærerne kan vælge at bruge rettenormen for optagelses-
prøven, som eksterne censorer normalt arbejder ud fra, som 
udgangspunkt for hvor lang tid, der skal bruges på arbejdet. 
Eksterne censorer har normalt 15 min. til at bedømme to 
delopgaver (fx dansk og engelsk) i en besvarelse. 

Prøveplaner med ansøgerne til optagelsesprøve skal forsat 
indberettes til XPRS. Fristerne for indberetning fremgår af 
den administrative prøve- og eksamenskalender. 

Vi henleder desuden opmærksomheden på ”drejebog til 
optagelsesprocessen”, hvor det bl.a. fremgår, at ansøgernes 
afsluttende uddannelsesparathedsvurderinger senest er 
tilgængelig i Optagelse.dk den 9. juni. 

Optagelsesprøverne den 27. juni og den 3. august skal ligele-
des bedømmes med intern censur, så institutionerne kan nå 
at afholde optagelsessamtaler inden henholdsvis sommerfe-
rien og studiestart. 

Generelle spørgsmål om optagelsesprøven kan rettes til 
Anders Ellegaard Pedersen (Anders.Ellegaard.Pedersen@
stukuvm.dk). Spørgsmål om indberetning af prøvehold kan 
rettes til Trine Enni (Trine.Enni@stukuvm.dk). 

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

1. april 2022: 
Nyt om optagelsesprøven hhx/htx og hf/stx – justering af 
optagelsesprøven

5. april 2022:
 Nyt om eksamen hhx/htx/eux - mangel på mundtlige 
censorer på EGYM

21. april 2022: 
Nyt om eksamen hhx/htx/eux og hf/stx – Vejledning og 
FAQ’er til sommerens prøver 2022 samt forberedelses-
materiale i matematik A

25. april 2022: 
Tidsplan for skoleårets afslutning 2022

5. Frister i maj og juni
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.

4. maj 2022: 

Udmelding fra XPRS - censurplaner (som-
merterminen)
Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i sommer-
terminen.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

5. maj 2022: 

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

https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=135202427#expand-Sdansikrerduatderigtigeeksternebedmmereerpprveholdene
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/information
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/information
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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Termin: sommer
Uddannelse: alle

9. maj 2022: 

Offentliggørelse af prøveplan  
(sommerterminen)
Fuld offentliggørelse af prøveplanen for samtlige prøver 
kan ske mellem den 27. april og 9. maj. Institutionerne skal 
inden offentliggørelsen sikre, at der ikke kommer flere 
ændringer. Dette fremgår af den udsendte tidsplan for sko-
leårets afslutning.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

9. maj 2022: 

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

Termin: sommer
Uddannelse: alle 

17. maj 2022: 

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

Termin: sommer
Uddannelse: alle

20. maj 2022: 

Udlevering af forberedelsesmateriale  
- matematik A (htx)
Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gammel mate-
matik A (htx). Materialet kan downloades via Prøveshop-
pen. Lærereksemplar udleveres fra 6. maj 2022 klokken 
07.00.

Termin: sommer
Uddannelse: HTX

31. maj 2022: 

Udlevering af erhvervscase (sommerterminen)
Erhvervscase (hhx) udleveres. Materialet kan downloades 
31. maj 2022 kl. 07.00 via Prøveshoppen.

Termin: sommertermin
Uddannelse: HHX

1. 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

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

13. - 15. juni 2022: 

Censormøder
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 instituti-
onerne 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 terminen, 
skal der laves en tom indberetning. 

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

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 institu-
tionerne 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

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