
 
 

 

 

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

  

    

 

 

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, august 2016 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til institutionerne i institutionsgruppe 2! 

Fra og med sommerterminen 2017 skal alle institutioner  benytte Netprøver.dk, når de afvikler en del af 

de skriftlige prøver. Institutioner, der allerede har benyttet Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 

(institutionsgruppe 1), skal således også benytte Netprøver.dk ved SRP og SSO i skoleåret 2016-2017 

samt ved vinterterminen 2016-2017. 

 

Institutioner, der ikke tidligere har benyttet Netprøver.dk (institutionsgruppe 2), skal være særligt 

opmærksomme på følgende: 

 

 Digital prøveafvikling stiller krav til netværk og it-udstyr. Med indførelsen af Netprøver.dk skal 
den enkelte institution sikre, at institutionens netværk og it-udstyr kan håndtere den forventede 
trafik under prøverne. Ministeriet har i den forbindelse udarbejdet netværksanbefalinger, som kan 
findes under ”Krav til it og netværk” på http://www.uvm.dk/netproever. 

 

 For alle aktører omkring prøveafviklingen (elever, eksamensansvarlige, prøveansvarlige, 
prøvevagter, skolens it-ansvarlige, brugeradministratorer og bedømmerer) er der udarbejdet 
brugervejledninger, som kan findes under ”Brugervejledninger” på 
http://www.uvm.dk/netproever. 

 

 Institutioner, der ikke tidligere har benyttet Netprøver.dk (institutionsgruppe 2), har på nuværende 
tidspunkt ikke adgang til Netprøver.dk. Af det kommende nyhedsbrev i september 2016 vil det 
fremgå, hvordan institutioner i institutionsgruppe 2 kommer i gang med at bruge Netprøver.dk.  

 

 Alle institutioner (både instutitutionsgruppe 1 og institutionsgruppe 2) skal 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. Der vil i det kommende nyhedsbrev være mere information om 
generalprøven 2017. 

 

http://www.uvm.dk/netproever
http://www.uvm.dk/netproever


Ministeriet har udstedt en række myndighedskrav om praktiske og proceduremæssige forhold ved 

digital prøveafvikling. De samlede myndighedskrav kan findes under ”Aktuelt” på 

http://www.uvm.dk/netproever. 

 

SRP og SSO med Netprøver.dk i skoleåret 2016-2017 

Institutioner, der har benyttet Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 (institutionsgruppe 1), skal også 
benytte Netprøver.dk, når de afvikler studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i 
skoleåret 2016-2017. Eleverne skal således aflevere deres opgavebesvarelser digitalt i Netprøver.dk, og 
bedømmerne skal tilgå opgavebesvarelserne i Netprøver.dk. Information om afvikling af SRP og SSO 
kan findes under ” SRP og SSO i skoleåret 2016-2017” på http://www.uvm.dk/netproever. 
forbindelse med afvikling af SRP og SSO 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 nogen af de andre materialer. 

 

 

 

 

Med ønsket om et godt skoleår! 
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