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Nyhedsbrev om Netprøver.dk, juni 2017 

 

Censormødet og karaktergivning  

Som noget nyt vil  karaktergivningen i 2017 foregå digitalt i Netprøver.dk for de prøver, der er afviklet i 

Netprøver.dk. Karaktererne fra Netprøver.dk bliver stillet til rådighed for institutionernes  

studieadministrative systemer via en webservice. Alle institutioner har med digital post fra STIL fået 

tilsendt oplysning om institutionens brugernavn og adgangskode til webservicen. Det er vores 

forventning, at Macom og CSC bliver klar til at hente karaktererne fra Netprøver.dk. Det betyder, at 

institutioner med Lectio og Ludus vil kunne hente karaktererne ned i eget studieadministrativt system 

efter censormødet. Macom og CSC kan oplyse nærmere herom. Institutioner med EASY vil som hidtil 

skulle taste karaktererne i EASY, da der på grund af nedlukningen af EASY ikke bliver udviklet 

funktionalitet, der kan hente karaktererne fra Netprøver.dk til EASY. Institutionerne skal i disse tilfælde  

benytte bedømmelseslisterne, der erstatter de sædvanlige karakterlister, for de enkelte prøvehold i 

Netprøver.dk.  

 

Afvikling af de skriftlige prøver med Netprøver.dk i sommerterminen 2017 
Netprøver.dk blev anvendt til prøveafvikling på alle landets gymnasiale institutioner i sommerterminen 

2017. Systemet fungerede på alle ni prøvedage fint. Alle besvarelser blev sendt til både virus- og 

plagiatkontrol, og dagen efter prøven var rapporterne fra plagiatkontrollen i langt de fleste tilfælde 

tilgængelige sammen med besvarelsen i Netprøver.dk. Enkelte filer har det ikke været muligt at 

plagiatkontrollere.  

 
Alle institutioner har afviklet alle prøver efter hensigten. Der blev afleveret i alt 112.000 besvarelser i 

Netprøver.dk. Der har været i alt 711 elever, som har afleveret deres besvarelse på USB-stik eller med 

anden nødprocedure. Det betyder, at eksaminanderne selv har afleveret 99,4 % af besvarelserne, mens 

0,6 % af besvarelserne er afleveret af institutionerne på vegne af eksaminanderne. Det er tal, som vi er 

rigtig tilfredse med. 

 

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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