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Oprettelse af institutioner, der ikke tidligere har benyttet Netprøver.dk (institutionsgruppe 2) 

I februar 2017 skal institutioner, der ikke tidligere har benyttet Netprøver.dk (institutionsgruppe 2), 

begynde brugen af Netprøver.dk.  

 

I den forbindelse bedes de pågældende insitutioner udfylde denne formular: 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8HHFVGKQCP1P 

 

Formularen skal være udfyldt senest onsdag d. 25. januar 2017. 

 

Brugerne af Netprøver.dk (elever, bedømmere og skolens personale) har forskellige roller i systemet, 

kaldet brugerroller. For eksempel skal en elev og en eksamensansvarlig ikke kunne udføre de samme 

handlinger som bruger i Netprøver.dk. Hver bruger skal derfor oprettes med den korrekte brugerrolle, 

således at hver enkelt bruger tildeles de rettigheder, der sikrer, at brugeren kan løse sine opgaver.  

 

Nogle brugere oprettes automatisk af ministeriet ved hjælp af de oplysninger, som institutionerne har 

indberettet til XPRS. Det gælder fx elever og censorer. Andre brugere, som fx eksamensansvarlige og 

prøvevagter, skal oprettes lokalt på den enkelte institution. 

 

De oplysninger, som Styrelsen for It og Læring har brug for er derfor: navn, UNI-Login og e-

mailadresse på en person der skal være institutionens Brugeradministrator, og en person, der skal være 

institutionens Eksamensansvarlige. Institutionen kan på et senere tidspunkt selv ændre på disse brugere 

eller tilføje flere brugere. 

 

Der er en oversigt over brugerroller under ”Brugervejledninger” på http://www.uvm.dk/netproever. 

 

 

 

 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8HHFVGKQCP1P
http://www.uvm.dk/netproever


Virus- og plagiatkontrol i forbindelse med SRP og SSO 

Institutioner, der har benyttet Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 (institutionsgruppe 1), benytter 

også Netprøver.dk, når de afvikler studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i 

skoleåret 2016-2017.  

 

I løbet af december har 33.596 elever uden problemer afleveret deres SRP/SSO-besvarelse i 

Netprøver.dk. Efter aflevering foretager Netprøver en viruskontrol, inden besvarelser og 

ekstramateriale frigives til download for bedømmere og institutioner. Desværre blev omkring 20% af de 

afleverede filer fejlagtigt markeret som inficeret med virus, hvilket betød at nogle bedømmere og 

institutioner ikke kunne tilgå elevernes besvarelser i Netprøver.dk den 21. og 22. december 2016. Fejlen 

blev rettet den 23. december, hvorefter stort set alle besvarelser blev tilgængelige for bedømmere og 

institutioner.   

 

Bedømmere og institutioner har i Netprøver.dk mulighed for at se plagiatkontrolrapporter for elevernes 

besvarelser. Plagiatkontrolrapporterne er ikke en forudsætning for at foretage selve bedømmelsen af 

besvarelsen, men kan indgå i bedømmernes samlede vurdering af, om der skal rejses en formodning om 

snyd. Resultatet fra plagiatkontrollen kan ligeledes benyttes af institutionerne, når det undersøges, 

hvorvidt en formodning om snyd kan bekræftes, og resultatet fra plagiatkontrollen kan derved indgå 

som en del af grundlaget for skolens afgørelse. Plagiatkontrolrapporterne kunne i dagene fra den 21. 

december til den 23. december ikke tilgås af bedømmerne. Problemet med plagiatkontrollen blev for 

90% af besvarelserne løst den 24. december. For de sidste 10% af besvarelserne blev 

plagiatkontrolrapporterne dog først tilgængelige den 11. januar 2017.  

 

 

Reminder om informationsmøder om Netprøver.dk i januar 2017 

Ministeriet afholder seks regionale informationsmøder om Netprøver.dk (version 2017) målrettet dels 

institutionernes prøveadministrative personale, herunder de eksamensansvarlige på institutionerne, og 

dels institutionernes it-ansvarlige, herunder evt. it-driftsfællesskaber. Møderne tilrettelægges med 

udgangspunkt i de institutioner, der ikke tidligere har benyttet Netprøver.dk, men også de nye 

funktioner i version 2017 introduceres (visning af opgavesæt, karaktergivning, forbedret navigering, 

forbedret håndtering af SRP/SSO mv.), så alle institutioner er velkomne ved møderne.  

 

Formålet med møderne er at orientere om, hvordan processer vedrørende tilrettelæggelse og afvikling 

af prøverne påvirkes af Netprøver.dk, at give institutionerne mulighed for at stille spørgsmål til 

prøveafvikling i Netprøver.dk, samt at indsamle de opmærksomhedspunkter, som institutionerne måtte 

have i forhold til Netprøver.dk, så der kan handles på disse inden systemet tages i brug ved 

sommerterminen 2017.  

 

Det vil være gratis at deltage i informationsmøderne, og særligt institutioner, der ikke tidligere har 

benyttet Netprøver.dk, opfordres til at sende repræsentanter til møderne. 

 

 



Tilmelding, herunder angivelse af navn og stillingsbetegnelse på deltagere fra den enkelte institution, 

foretages til Styrelsen for It og Læring ved at benyttet links i nedenstående oversigt. Spørgsmål 

vedrørende tilmelding kan rettes til sekretariatetaarhus@stil.dk.  

 

Tilmelding til informationsmøderne lukker fredag den 20.januar 2017 kl. 9. 

 

Informationsmøderne afholdes i tidsrummet kl. 10-14 efter følgende plan. 

Dato (2017) 

 

Mødested Tilmelding 

Onsdag 25.1 

VUC Nordjylland,  

På Sporet 8, 9000 Aalborg http://www.trippus.net/roadshow_aalborg 

Torsdag 26.1 

Silkeborg Gymnasium,  

Oslovej 10, 8600 Silkeborg http://www.trippus.net/roadshow_silkeborg 

Fredag 27.1 

Fredericia Gymnasium,  

Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia http://www.trippus.net/roadshow_fredericia 

Tirsdag 31.1 

Tietgen KompetenceCenter,  

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV http://www.trippus.net/roadshow_odense 

Onsdag 1.2 

Roskilde Handelsskole,  

Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde http://www.trippus.net/roadshow_roskilde 

Torsdag 2.2 

KVUC,  

Vognmagergade 8, 1120 København K http://www.trippus.net/roadshow_koebenhavn 

  

 

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  
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