
 
 

 
Til institutioner med hhx/htx/eux/stx/hf 
 
  

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, august 2017 
 
 
Skriftlige prøver med Netprøver.dk i skoleåret 2017-2018 
Bemærk, at den første prøvetermin med udlevering af opgavesæt via Netprøver.dk vil være 
vinterterminen 2017-2018. 
 
Nedenfor får du overblik over udviklingen af Netprøver.dk i skoleåret 2017-2018. Bemærk, at den 
nuværende version af Netprøver.dk (version 2017), som blev benyttet sommer 2017, vil blive opdateret 
i løbet af skoleåret 2017-2018. 
 
Opdateret version af Netprøver.dk sættes i drift september 2017 
Den opdaterede version af Netprøver.dk bliver tilgængelig for institutionerne. Versionen indeholder 
bl.a. funktionalitet til udlevering af opgavesæt via Netprøver.dk samt forbedret funktionalitet til 
institutioner og bedømmere i forbindelse med SRP/SSO.  
 
Vintertermin (december-januar) 2017-2018: 
Rækken af deltagende fag vil være den samme som ved sommerterminen 2017. I fag, der indgår i 
Netprøver.dk, tilgår eleverne på alle institutioner opgavesæt og afleverer deres besvarelser i 
Netprøver.dk. I disse fag tilgår bedømmerne opgavesæt og besvarelser og afgiver karakterer i 
Netprøver.dk. Alle institutioner vil få tilsendt trykte opgavesæt (papirhæfte eller CD-rom), der kan 
benyttes som back-up, til alle skriftlige prøver, dvs. både til prøver, der indgår i Netprøver.dk, og til 
prøver der endnu ikke indgår i Netprøver.dk.  
 
Den samlede oversigt over, hvilke prøver, der afvikles vha. Netprøver.dk, i hvilke terminer, kan findes 
under ”Prøvefag og terminer” på: http://www.uvm.dk/netproever  
 
Generalprøve (marts) 2018 
Der afholdes generalprøve af Netprøver.dk på alle institutioner torsdag den 8. marts 2018. Der afholdes 
desuden eventuelt en ekstra generalprøve torsdag den 22. marts 2018.  
 
Formålet med generalprøven er dels, at hver enkelt institution skal afprøve udlevering af opgavesæt via 
Netprøver.dk i en situation, der ligner en skriftlig prøve, og dels at teste om den centrale løsning kan 
håndtere udlevering af opgavesæt i stor skala. Desuden giver generalprøven eleverne mulighed for at 
møde Netprøver.dk inden den kommende sommertermins prøver. 
 
Udgangspunktet er, at elever, der har udsigt til at skulle aflægge én eller flere skriftlige prøver ved 
sommerterminen maj-juni 2018, deltager ved generalprøven. 
 



Ved generalprøven gennemfører institutionerne prøveafviklingen, og eleverne tilgår opgavesæt og 
afleverer besvarelser i Netprøver.dk. Ministeriet distribuerer - i overensstemmelse med institutionernes 
indberetninger af prøvehold - opgavesæt til eleverne via Netprøver.dk.  
 
Fag/prøver som institutionerne kan benytte ved generalprøven, og ved en eventuel ekstra generalprøve, 
af Netprøver.dk i 2018 fremgår af bilag 1 nedenfor. Ministeriet vil i oktober 2018 sende særskilt 
information direkte til institutionerne om, præcis hvilke opgavesæt, der udleveres via Netprøver.dk ved 
generalprøven. Ministeriet udsender ikke trykte opgavesæt (papirhæfte eller CD-rom) til 
generalprøverne. 
 
Hvis institutionen for et bestemt prøvehold ikke ønsker at benytte det opgavesæt, der udleveres via 
Netprøver.dk, så skal institutionen selv udlevere et andet opgavesæt til eleverne på det pågældende 
prøvehold. Eleverne skal, uanset hvilket opgavesæt der benyttes, åbne og gennemse det opgavesæt, der 
er distribueret i Netprøver.dk, således at alle elever ved generalprøven stifter bekendtskab med de 
funktioner, der er forbundet med opgavesæt i Netprøver.dk. Eleverne skal herudover, uanset hvilket 
opgavesæt der benyttes, aflevere deres besvarelser i Netprøver.dk ved generalprøven.  
 
Prøvekalenderen til generalprøven af Netprøver.dk 2018 vil blive offentliggjort på 
http://www.uvm.dk/netproever i løbet af oktober 2017. Heraf fremgår datoer og frister for 
institutionernes indberetninger til XPRS og ministeriets udmeldinger fra XPRS i forbindelse med 
generalprøven.  
 
Sommertermin (maj-juni) 2018: 
Rækken af deltagende fag udvides, så alle skriftlige prøver indgår i Netprøver.dk. I enkelte fag, fx 
matematik A (stx) og musik A (stx), indgår der i prøverne delprøver uden hjælpemidler. I disse tilfælde 
vil den første del af prøven, dvs. delprøven uden hjælpemidler, blive afviklet på papir (ligesom ved 
tidligere prøveterminer). 
Prøverne i henholdsvis erhvervscase (hhx), matematik B (htx), teknologi B (htx) og almen 
studieforberedelse (stx) vil ikke indgå i Netprøver.dk i skoleåret 2017-2018. Det er ikke fastlagt, hvornår 
disse prøver vil blive en del af Netprøver.dk. Fælles for disse prøver er, at det er mundtlige prøver, hvor 
der er tilknyttet et centralt stillet opgavesæt. Opgavesættet i almen studieforberedelse vil i 2018, som det 
var tilfældet i 2017, blive distribueret digitalt. 
 
I fag, der indgår i Netprøver.dk, tilgår eleverne på alle institutioner opgavesæt og afleverer deres 
besvarelser i Netprøver.dk. I disse fag tilgår bedømmerne opgavesæt og besvarelser og afgiver 
karakterer i Netprøver.dk. Alle institutioner vil få tilsendt trykte opgavesæt (papirhæfte eller CD-rom), 
der kan benyttes som back-up, til alle skriftlige prøver, dvs. både til prøver, der indgår i Netprøver.dk, 
og til prøver der endnu ikke indgår i Netprøver.dk. Institutionerne vil, som noget nyt, kunne fravælge at 
modtage CD-rommer til udlevering til eleverne. Nærmere information om dette udsendes i løbet af 
efteråret. 
 
Sygetermin (august) 2018: 
Prøveterminen afvikles på samme måde som sommerterminen 2018. 



 
SRP og SSO med Netprøver.dk i skoleåret 2017-2018 
For studieretningsprojekter (SRP) og større skriftlige opgaver (SSO) i skoleåret 2017-2018, skal 
institutionerne (vejledere eller eksamensansvarlige) uploade opgaveformuleringer til Netprøver.dk, og 
eleverne skal tilgå opgaveformuleringer samt aflevere opgavebesvarelser i netprøver.dk. Bedømmerne 
skal tilgå opgaveformuleringer og opgavebesvarelser samt afgive karakterer i Netprøver.dk.  
 
Vejledningerne på http://www.uvm.dk/netproever vil i den nærmeste fremtid blive opdateret med 
information om, hvordan upload af opgaveformuleringer og karaktergivning i forbindelse med 
SRP/SSO gennemføres i Netprøver.dk.  
 
Kontakt, spørgsmål og svar om Netprøver.dk 
Information om Netprøver.dk er samlet på: http://www.uvm.dk/netproever. Her kan I også finde 
kontaktoplysninger, hvis I har spørgsmål til dette informationsbrev eller de øvrige materialer. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Rasmus Vanggaard Knudsen 
Kontorchef 
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Bilag 1 
Fag/prøver som institutionerne kan benytte ved generalprøven, og ved en eventuel ekstra generalprøve, 
af Netprøver.dk i 2018. Starttidspunktet er for alle de angivne prøver kl. 9.00, og det er vigtigt at 
tidspunktet overholdes (som ved rigtige prøver), så testen kan give et retvisende billede af den samlede 
belastning på Netprøver.dk, når der udleveres opgavesæt rundt om i landet. 
 
Institutionerne vil i oktober 2017 blive informeret særskilt om, præcis hvilke opgavesæt, der distribueres 
af ministeriet ved generalprøven. 
 
Uddannelse Fag og niveau 

Stx Dansk A 

Stx Dansk A med netadgang 

Stx Engelsk A

Stx Engelsk A med netadgang

Stx Engelsk B

Stx Matematik A 

Stx Matematik A med netadgang

Stx Matematik B 

Stx  Musik A 

Hhx Dansk A med netadgang 

Hhx Engelsk A med netadgang

Hhx Matematik A 

Hhx Matematik B 

Hhx Spansk A med netadgang

Hhx Virksomhedsøkonomi B 

Htx Dansk A med netadgang 

Htx Engelsk A med netadgang

Htx Engelsk B

Htx Kemi A  

Htx Matematik A 

Hf Dansk A 

Hf Dansk A med netadgang 

Hf Dansk som andetsprog A

Hf Engelsk B

Hf Engelsk B med netadgang



Hf Matematik B 

Hf Matematik C 

Eux (m) Engelsk B

Gs Dansk A 

 
 
 
 
 
 


