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Sidste forberedelser inden de skriftlige prøver i sommerterminen 2016 

Ministeriet har - på en side målrettet mod institutionerne - samlet tidligere udsendt information om 

brug af Netprøver.dk i sommerterminen 2016. Siden kan bruges til de sidste forberedelser og kan 

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

eksamen/Netproever/Proeveafvikling-sommer-2016 

 

Husk at afslutte prøverne i Netprøver.dk! 

Når en prøve er slut, og eleverne har afleveret deres besvarelser via Netprøver.dk, er det vigtigt at den 

pågældende prøve afsluttes i Netprøver.dk. Prøven afsluttes ved, at den prøveansvarlige (eller den 

eksamensansvarlige) afslutter de berørte prøvehold i Netprøver.dk. Hvis ikke prøven afsluttes, vil 

elevernes besvarelser ikke blive sendt til plagiatkontrol. I brugervejledningerne til henholdsvis 

prøveansvarlige og eksamensansvarlige, er det beskrevet, hvordan en prøve rent teknisk afsluttes i 

Netprøver.dk. Brugervejledningerne findes på: http://www.uvm.dk/netproever/brugervejledninger. 

 

Information til censorer om Netprøver.dk 

Der er sammen med censorernes allokeringsbreve (via institutionerne) udsendt et informationsbrev om 

Netprøver.dk til alle censorer ved de skriftlige prøver. Brevet skal være med til at forberede censorerne 

til brugen af Netprøver.dk ved sommerterminen 2016. Der er herudover oprettet en side med 

information til ccensorerne om Netprøver.dk på: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-

uddannelser/Proever-og-eksamen/Netproever/Information-til-censorer 

 

Vejledning om indberetning af ændringer til skriftlige prøveplaner 

Der er den 13. maj 2016 udsendt en vejledning om indberetning af ændringer af skriftlige prøveplaner 

til alle institutioner. Formålet med vejledningen er at sikre, at alle informationer om prøvehold og elever 

m.v. indberettes til XPRS. Vejledningen er relevant for alle institutioner med gymnasiale prøver, men 

særlig særlig væsentligt i forbindelse med prøveafvikling i Netprøver.dk.  
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Support af Netprøver.dk 

Institutionernes tekniske spørgsmål til Netprøver.dk, kan rettes til teknisk support for Netprøver.dk på 

tlf.: 7021 2150. Telefontid normal (alle dage uden prøver): Mandag til fredag 8 – 15. Telefontid på 

prøvedage: Mandag til fredag 7 – 17. Der er også mulighed for at skrive til: support@stil.dk. 

 

Ved spørgsmål om indberetninger til XPRS kan institutionerne rette henvendelse til Kontor for Prøver, 

Eksamen og Test i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) på tlf.: 3392 5500. 

 

Andre spørgsmål, herunder faglige spørgsmål om prøver og eksamen kan rettes til Kontor for Prøver, 

Eksamen og Test som hidtil. 

 

Videovejledning til elever og bedømmere 

Brugervejledningerne er opdateret. Der er også udarbejdet videovejledninger til henholdsvis elever og 

bedømmere. Begge dele kan findes på: http://www.uvm.dk/netproever/brugervejledninger. 

 

Rettelse til oversigt med institutionsgruppe 1 

I den oversigt over institutioner, der deltager i institutionsgruppe 1, som er udsendt til censorerne, står 

der fejlagtigt ”CPH West, Handelsgymnasiet i Ballerup”. Der skulle have stået ”CPH West”. Det 

betyder, at censorer, der skal bedømme besvarelser fra prøver, hvor Netprøver.dk skal benyttes, og som 

er afholdt på CPH West, skal tilgå besvarelserne i Netprøver.dk. 

 

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. 

 

 

God eksamensperiode og god fornøjelse med Netprøver.dk! 

 

 

Med venlig hilsen 
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