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1. Velkommen
Velkommen til nyhedsbrevet fra Kontor for Prøver, Eksamen 
og Test i en måned, hvor der bliver travlhed rundt omkring 
med udarbejdelse af prøveplaner. Nyhedsbrevet udkom-
mer i starten af hver måned og indeholder information om 
eksamensplanlægning og oversigter over frister. Vi angiver 
frister for hele måneden og den kommende måned. Tidligere 
nyhedsbreve kan altid findes på  Børne- og Undervisningsmi-
nisteriets hjemmeside.

2. Ny politisk aftale om sommerens prøver 2022 
Hf, hhx, htx, stx samt eux 

Regeringen og Folketingets partier er enige om, at selvom 
sommerens prøver på de fleste uddannelser på Børne- og 
Undervisningsministeriets område skal afholdes som nor-
malt, vil der være enkelte undtagelser. Landets afgangsele-
ver i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser afslutter 
til sommer flerårige uddannelsesforløb, hvor store dele af 
uddannelsesforløbet har været underlagt forskellige restrik-
tioner og forstyrrelser som følge af COVID-19. Forstyrrelser, 
som trods en ekstraordinær indsats af både elever og under-
visere har kunnet mærkes. Derfor er man på linje med sidste 

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
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år enedes om en model med færre prøver for elever i 3. g og 
grundskolens afgangsklasser.

Aftaleteksten kan læses på Børne- og Undervisningsmini-
steriets hjemmeside. Bekendtgørelse, vejledning og FAQ er 
under udarbejdelse.

Stx, hhx htx
1. g og 2.g – Alle prøver afholdes.  

3.g. – 4 prøver: Mundtligt forsvar af SRP/SOP, skriftlig 
prøve i dansk, 2 mundtlige prøver i studieretningsfag 
(A og B-niveau) eller andet A-niveaufag (htx-elever: 
teknikfag og 1 mundtlig prøve i studieretningsfag (A og 
B-niveau) eller andet A-niveaufag). Elever, der har af-
sluttet SOP i vinterterminen, skal til én ekstra mundtlig 
prøve i studieretningsfag eller andet A-niveaufag (elever, 
der har afsluttet SOP i vinterterminen, og som alene fik 
en karakter for det skriftlige produkt, kan vælge at få 
annulleret karakteren og gå til mundtligt forsvar og få en 
ny samlet karakter). 

Hf mv.
1. hf/hf-enkeltfag/GSK/SOF/GIF – Alle prøver afholdes.
2. hf. – Alle prøver afholdes. En elev kan dog bede sin 
skole/institution om kun at komme til fire prøver (skrift-
lig dansk samt tre udtrukne prøver).

Eux
Merkantile eux-elever, der ikke afslutter det studiefor-
beredende år – Alle prøver afholdes som normalt. 

Tekniske eux-elever, der ikke afslutter deres uddannelse 
- Alle prøver afholdes som normalt. 

Merkantile eux-elever, der afslutter det studieforbere-
dende år og tekniske eux-elever, der afslutter deres ud-
dannelse – 4 prøver: Mundtligt forsvar af EOP, skriftlig 
dansk samt yderligere to mundtlige prøver.

Ved aflyste prøver vil elever få ophøjet den afsluttende 
standpunktskarakter til prøvekarakter. Ved mundtlige 
prøver gives der lokal mulighed for at justere prøve-
grundlaget.
Prøver med praktisk dimension som fx teknikfag og 
teknologi på htx samt naturvidenskabelige og kunstne-
riske fag afholdes i udgangspunktet. Der gives dog lokal 
mulighed for følgende: 
• Det er muligt at udskifte fag med praktisk dimension 

på B- eller A-niveau, som er udtrukket til prøve, med 
det næste fag i prøvefagsudtrækket, hvis institutio-
nen vurderer, at undervisningen har været påvirket 
af COVID-19 på en sådan måde, at eleverne ikke har 
mulighed for at demonstrere opfyldelse af fagets 
faglige mål til prøven. 

• På hf, GSK m.m., hvor alle prøver i udgangspunktet 
skal aflægges, er det muligt at aflyse prøver i fag 
med praktisk dimension, hvis institutionen vurderer, 
at undervisningen har været påvirket af COVID-19 
på en sådan måde, at eleverne ikke har mulighed for 
at demonstrere opfyldelse af fagets faglige mål til 
prøven. I så fald gives der en standpunktskarakter, 
som ophøjes til prøvekarakter.

Foreløbig tidsplan

Tidspunkt Kommunikation

Ultimo marts Bekendtgørelse offentliggøres

Ultimo marts FAQ på uvm.dk. Opdateres løbende efter 

offentliggørelsen af bekendtgørelsen

ultimo marts Model for håndtering af hf’ernes valg af 

prøvepakke (4 prøver eller alle)

Medio april Tidsplan for skoleårets afslutning

Medio april Vejledning: Tilpasning af mundtlige prøver, 

prøver i fag med praktisk dimension og 

afgivelse af standpunktskarakterer for hf

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. Bestilling af fysisk prøvemateriale
Hf, hhx, htx, stx samt eux 

Institutionerne skal bestille fysisk prøvemateriale til de gym-
nasiale prøver i sommerterminen 2022 via Prøveshoppen se-
nest den 29. marts 2022. Det er kun muligt at bestille fysisk 
prøvemateriale til 1. delprøve uden hjælpemidler. Bestillin-
gen skal foretages på baggrund af de udarbejdede prøvepla-
ner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve. 

Vær opmærksom på kun at bestille fysisk prøvemateriale til prø-
ver, der faktisk afholdes. Dvs. at der ikke skal bestilles prøvema-
teriale til elever, der afslutter 3.g eller eux-forløb, med mindre 
det er selvstuderende eller elever, der skal til prøve som følge af 
sanktion, sygdom eller det ekstra prøveforsøg, som de var beret-
tiget til ved vinterterminen. 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 prøven. 

Af den generiske oversigt over prøvemateriale på vores 
hjemmeside fremgår det, hvilke udleveringer der sker i Net-
prøver, og hvilke udleveringer der er på papir eller download.
 
Institutioner med tilladelse hertil kan bestille oversættelser 
af opgavesæt ved at sende en mail til uvp@stukuvm.dk se-
nest den 31. marts 2022. For transskribering af audiovisuelt 
materiale i skriftlige opgavesæt gælder det ligeledes, at dette 
skal bestilles senest den 31. marts 2022 ved at sende en mail 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/feb/politisk-aftale-om-sommerens-proever-og-eksaminer
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/feb/politisk-aftale-om-sommerens-proever-og-eksaminer
https://uvm.stibodirect.com/login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/proevemateriale
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til uvp@stukuvm.dk. Bestillingen skal foretages på baggrund 
af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske antal elever 
til den enkelte prøve. Der kan ikke bestilles oversættelser og 
transskriberinger til brug for interne prøver. 

I kan læse mere på vores side med information om prøvema-
teriale. 

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

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 2022: 

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

Termin: sommer
Uddannelse: HTX 

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

10. februar 2022: 
Nyt om eksamen eux/hhx/htx - mangel på skriftlige censorer 
på EGYM

25. februar 2022: 
Nyt om eksamen eux/hhx/htx og hf/stx – Politisk aftale om 
sommerens prøver og eksaminer

5. Frister i marts og april
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.

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 

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
https://uvm.stibodirect.com/
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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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

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 / syge
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 ministe-
riets hjemmeside. Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes 
fra Stibo Complete 2. maj og kan forventes afleveret på 
institutionerne 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

1. april 2022: 

Udlevering af projektoplæg/tema -  
matematik B (htx og hhx)
Projektoplæg/tema udleveres - ny og gl. matematik B 
(htx) og ny matematik B (hhx). Materialet downloades via 
Prøveshoppen. Lærereksemplar kan udleveres 18. marts 
kl. 7.00.

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.

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 
åbent 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 - ny matematik A (hhx). 
Materialet kan downloades via Prøveshoppen og lærerek-
semplar 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

https://uvm.stibodirect.com/
https://uvm.stibodirect.com/
https://uvm.stibodirect.com/
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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: OPT

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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