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Veloverstået generalprøve af Netprøver.dk 

Der blev afholdt generalprøve af Netprøver.dk på 121 institutioner den 15. marts 2016, og desuden på 

et mindre antal institutioner den 31. marts 2016. En kort evaluering af de to generalprøver kan findes 

nedenfor. Ved generalprøveforløbet har ministeriet noteret en række forbedringspunkter, som 

efterfølgende er blevet implementeret i Netprøver.dk.  

 

Herunder gengives en kortfattet oversigt over de væsentligste forbedringer: 

 

1) Eksamensansvarlig og prøveansvarlig kan nu tildele midlertidigt login: Oprindeligt var funktionen 

begrænset til den it-ansvarlige, men nu omfatter adgangen til funktionen også 

eksamensansvarlige og prøveansvarlige. 

 

2) Demo-prøven kan nu gennemføres flere gange: Oprindeligt kunne elever kun aflevere til demoprøven i 

Netprøver.dk én gang, herefter var den låst. Det er nu muligt for eleverne at gennemføre 

demoprøven så mange gange, som de ønsker. 

 

3) Automatisk opdatering af elevoversigt: Oversigtsbilledet ”Elevoversigt pr. lokale” bliver nu 

automatisk opdateret, hvilket kan være en hjælp for prøvevagter under prøven. 

 

4) Forbedret procedure for viruskontrol: Nogle elevbesvarelser blev ved generalprøven fejlagtigt 

tilbageholdt af viruskontrollen uden mistanke om virus. Disse besvarelser er nu 

viruskontrolleret og frigivet til skole og bedømmere. Systemet er rettet, således at kun 

besvarelser med formodet virus kan tilbageholdes. En tilbageholdt besvarelse med formodet 

virus vil blive søgt virus-renset af Styrelsen for It og Læring (STIL) og herefter frigivet til 

bedømmelse. 

 
5) Korrekte start- og sluttidspunkter:  I sjældne tilfælde fik elever forkertestart- og sluttidspunkter på 

prøveholdet. Dette er rettet. 

 
6) Forbedret IP-information: Oversigtsbilledet med IP-adresser vil nu kun vise udråbstegn (!) ud for 

elever, der har benyttet flere forskellige IP-adresser under prøven.  



 

Myndighedskrav om praktiske og proceduremæssige forhold i forbindelse med digital 
prøveafvikling 
Den 20. april 2016 trådte en ny, revideret eksamensbekendtgørelse i kraft (bekendtgørelse nr. 343 af 8. 

april 2016 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksen 

uddannelser). I forlængelse heraf, har ministeriet udstedt en række myndighedskrav om praktiske og 

proceduremæssige forhold ved digital prøveafvikling. Af myndighedskravene fremgår det bl.a. at 

institutioner, eksaminander og bedømmere skal benytte ministeriets digitale prøveafviklingssystem 

(Netprøver.dk) i overensstemmelse med den af ministeriet offentliggjorte plan for indfasning af 

systemet. De samlede myndighedskrav kan findes på www.uvm.dk/netproever. 

 

Dato for generalprøve 2017 

Alle institutioner er forpligtet til at deltage i en generalprøve af Netprøver.dk den 16. marts 2017, og 

herudover at reservere den 30. marts 2017 til en eventuel ekstra generalprøve. Det er op til den enkelte 

institution, om generalprøven benyttes som terminsprøve eller ej. 

 

Informationsbrev til censorerne 

Der udsendes i den nærmeste fremtid et informationsbrev om Netprøver.dk til alle landets censorer 

ved de skriftlige prøver. Brevet skal være med til at forberede censorer til brugen af Netprøver.dk ved 

sommerterminen 2016. Der indrettes herudover et udsnit af www.uvm.dk/netproever specielt til 

censorerne, så de kan finde svar på spørgsmål om, hvordan Netprøver.dk påvirker censorernes arbejde 

fremover. 

 

Evaluering af generalprøverne af Netprøver.dk 

Den ordinære generalprøve tirsdag den 15. marts 2016 

Der blev afviklet en obligatorisk generalprøve af Netprøver.dk den 15. marts 2016. Generalprøven blev 

gennemført på alle tilmeldte 121 institutioner med deltagelse af i alt 33.614 elever. Generalprøven gik 

overordnet fint, idet Netprøver.dk ikke havde nogen kapacitetsproblemer undervejs. . Samlet set 

afleverede 93% af eleverne direkte i Netprøver.dk. Nogle  institutioner oplevede dog problemer med 

adgang til Netprøver.dk. Ministeriet har adresseret dette i et evalueringsnotat, som blev udsendt den 17. 

marts 2016. Notatet kan læses på www.uvm.dk/netproever.  

 

Den 2.generalprøve torsdag den 31. marts 2016 

På baggrund af evalueringen af den obligatoriske generalprøve besluttede ministeriet, at der skulle 

afholdes en ekstra generalprøve den 31. marts 2016 for de institutioner som ønskede at deltage. 

Generalprøven blev gennemført på alle tilmeldte 16 instituioner med deltagelse af i alt 2.060 elever. 

Generalprøven gik meget fint, og 99% af eleverne afleverede direkte i Netprøver.dk. Institutioner, som 

oplevede at elever ikke kunne aflevere, begrundede dette med login-problemer for enkeltstående elever, 

som typisk blev afhjulpet med et usb-stik, hvorefter institutionen kunne lægge elevens besvarelse i 

Netprøver.dk. 
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Kontakt, spørgsmål og svar om Netprøver.dk 

Information om Netprøver.dk er tilgængelig på: http://www.uvm.dk/netproever. Her kan I også finde 

kontaktoplysninger, hvis I har spørgsmål til dette informationsbrev eller nogen af de andre materialer. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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