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Nyhedsbrev om Netprøver.dk, september 2015 

 
Udviklingen af digital prøveafvikling - Netprøver.dk - er i fuld gang. 

 

I perioden frem mod sommerterminen 2016, hvor Netprøver.dk skal 

tages i brug for første gang, vil der blive udsendt en række nyhedsbreve, 

hvoraf dette er det første. 

 

Nyhedsbreve samt yderligere information om Netprøver.dk vil løbende 

være tilgængeligt på ministeriets hjemmeside: 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Proever-

og-eksamen/Digital-proeveafvikling 

 

Alle får mulighed for at blive fortrolige med Netprøver.dk 

Inden sommerterminen 2016, og før efterfølgende prøveterminer, vil 

elever, lærere, administrativt personale og bedømmere få mulighed for at 

blive fortrolige med Netprøver.dk. Ministeriet vil afholde informations-

møder rundt om i landet, og der vil i god tid inden første prøveafholdel-

se i Netprøver.dk være adgang til demonstrationsværktøjer og vejlednin-

ger. 

 

Hvilke institutioner deltager ved de kommende prøveterminer? 

De gymnasiale institutioner indgår på baggrund af deres tilbagemeldinger 

til ministeriet i henholdsvis institutionsgruppe 1 og institutionsgruppe 2. 

De forskellige etaper af digital prøveafvikling tages i brug med et års 

forskydning i de to institutionsgrupper.  

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Digital-proeveafvikling
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Digital-proeveafvikling
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Ved sommerterminen 2016 afleverer elever ved institutionerne i gruppe 

1 prøvebesvarelserne digitalt i Netprøver.dk i en række fag. Bedømmere 

skal endvidere tilgå besvarelserne i Netprøver.dk. I skoleåret 2016/2017 

afleverer elever ved institutionerne i gruppe 1 deres SRP- og SSO-

besvarelser på Netprøver.dk.  

 

En oversigt over institutionsgruppe 1 kan findes via ovenstående link.  

 

Generalprøve for institutioner i gruppe 1  

Institutioner, der deltager i institutionsgruppe 1, er forpligtet til at deltage 

i en generalprøve af Netprøver.dk den 15. marts 2016. Herudover kan 

det for en større eller mindre gruppe af institutionerne i institutionsgrup-

pe 1 være nødvendigt at afholde en ekstra generalprøve den 31. marts 

2016, hvorfor institutionerne også er forpligtet til at friholde denne dato 

til mulig test af løsningen. 

 

Formålet med generalprøven er, at institutionerne, eleverne, bedømmer-

ne og ministeriet får mulighed for at afprøve Netprøver.dk i en situation, 

der ligner prøverne ved sommerterminen 2016 mest muligt. 

 

Der vil i den kommende periode blive udsendt yderligere information til 

institutionerne om generalprøven. 

  

Vil der kun blive afholdt prøver med fuld adgang til internettet i 

Netprøver.dk? 

Nej, som udgangspunkt vil eksamensopgaverne ikke ændre sig i forbin-

delse med indførelsen af Netprøver.dk. Netprøver.dk ændrer fx ikke ved 

reglerne om brug af internet ved eksamen, og der vil således stadig både 

blive afholdt prøver med fuld adgang til internettet og prøver uden fuld 

adgang til internettet i en række fag. Det er sandsynligt, at indførelsen af 

digital prøveafvikling på sigt vil give nye muligheder for opgavernes form 

og indhold. Ændringer af eksamensopgaverne vil blive varslet særskilt i 

god tid, inden de træder i kraft.  

 

Hvilke fag/prøver er med i Netprøver.dk ved de kommende prøve-

terminer? 

I en række fag udarbejder hovedparten af eksaminanderne allerede i dag 

ikke-papirbaserede besvarelser ved de skriftlige prøver. Det er i disse fag, 

at der introduceres digital aflevering ved sommerterminen 2016. I andre 

fag som fx nogle naturvidenskabelige fag og matematik udarbejdes typisk 

såvel besvarelser på papir som ikke-papirbaserede besvarelser af eksami-

nanderne. Denne gruppe af fag vil først komme med i en senere etape af 

indfasningen. 
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I bilag 1 ses, hvordan prøverne i de forskellige fag indfases i Netprø-

ver.dk i løbet af de kommende prøveterminer. 

 

Bemærk, at den i bilaget angivne fagrække skal sammenholdes med den 

overordnede indfasningsplan for Netprøver.dk, der findes på ministeriets 

hjemmeside (se link ovenfor). Eksempelvis afleverer eksaminanderne 

ved institutionerne i gruppe 1 eksamensbesvarelserne digitalt i de anførte 

fag ved sommerterminen 2016, men selve eksamensopgaverne (opgave-

sættene) distribueres som ved tidligere prøveterminer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rasmus Vanggaard Knudsen 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 33 92 56 27 

Rasmus.Vanggaard.Knudsen@stukuvm.dk 
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Bilag 1 

Prøveterminen maj-juni 2016 

De skriftlige prøver anført i tabel 1 gennemføres vha. Netprøver.dk ved 

prøveterminen maj-juni 2016. Bemærk, at den angivne fagrække skal 

sammenholdes med den overordnede indfasningsplan. Eksempelvis afle-

verer eksaminanderne ved institutionerne i gruppe 1 eksamensbesvarel-

serne digitalt i de anførte fag ved sommerterminen 2016, men de stillede 

eksamensopgaver distribueres som ved tidligere prøveterminer. 

 

Tabel 1 

Uddannelse Fag og niveau 

Stx Dansk A 

Stx Dansk A med netadgang 

Stx Engelsk A med netadgang 

Stx Fransk begyndersprog A 

Stx Fransk fortsættersprog A 

Stx Italiensk A 

Stx Latin A 

Stx Samfundsfag A 

Stx Samfundsfag A med netadgang 

Stx Spansk A 

Stx Tysk begyndersprog A 

Stx Tysk fortsættersprog A 

Hhx Afsætning A 

Hhx Afsætning A med netadgang 

Hhx Dansk A med netadgang 

Hhx Engelsk A med netadgang 

Hhx Fransk begyndersprog A 

Hhx Fransk fortsættersprog A 

Hhx International økonomi A 

Hhx International økonomi A med netadgang 

Hhx Spansk A 

Hhx Tysk begyndersprog A 

Hhx Tysk fortsættersprog A  

Hhx Virksomhedsøkonomi A 

Hhx Virksomhedsøkonomi A med netadgang 

Hhx Virksomhedsøkonomi B 

Htx Dansk A med netadgang 

Htx Engelsk A med netadgang 

Hf Dansk A 

Hf Dansk A med netadgang 

Hf Dansk som andetsprog 

Hf Engelsk B med netadgang 
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Prøveterminen maj-juni 2017 

Prøver, der er indfaset ved prøveterminen maj-juni 2016, samt nedenstå-

ende prøver anført i tabel 2, gennemføres vha. Netprøver.dk. De stillede 

eksamensopgaver forventes distribueret i Netprøver.dk i de fleste af de 

anførte fag. Nærmere oplysning om hvilke fag følger senere. 

 

Tabel 2 

Uddannelse Fag og niveau 

Stx Almen studieforberedelse (AT)* 

Stx Fysik A 

Stx Geovidenskab A 

Stx Græsk A 

Stx Kemi A med netadgang 

Stx Russisk A 

Stx Tysk fortsættersprog A med netadgang 

Hhx Erhvervscase  

Hhx Tysk fortsættersprog A med netadgang 

Htx Fysik A 

Htx Kemi A med netadgang 

Htx Matematik B* 

Htx Teknologi B* 

Eux Engelsk B 

Valgfag Arabisk A 

Valgfag Japansk A 

Valgfag Portugisisk A 

Valgfag Tyrkisk A 

Note: *Mundtlig prøve på baggrund af centralt stillet eksamensopgave. 

 

Prøveterminen maj-juni 2018 

Prøver, der er indfaset ved prøveterminerne maj-juni 2016 og maj-juni 

2017, samt nedenstående fag, gennemføres vha. Netprøver.dk. De stille-

de eksamensopgaver distribueres i Netprøver.dk. 

 

Tabel 3 

Uddannelse Fag og niveau 

Stx Bioteknologi A 

Stx Engelsk A 

Stx Engelsk B 

Stx Fransk begyndersprog A med netadgang 

Stx Kemi A 

Stx Matematik A 

Stx Matematik A med netadgang 

Stx Matematik B 
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Stx Musik A 

Stx Spansk A med netadgang 

Hhx Fransk begyndersprog A med netadgang 

Hhx Matematik A 

Hhx Matematik B 

Hhx Spansk A med netadgang 

Htx Engelsk B 

Htx Kemi A 

Htx Matematik A 

Hf Engelsk B 

Hf Matematik B 

Hf Matematik C 

Valgfag Kinesisk begyndersprog A 

Valgfag Kinesisk fortsættersprog A 

 

 


