
 
 

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

 

 

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, november 2016 

 
Informationsmøder om Netprøver.dk rundt i landet 

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 alle institutioner er 

velkomne ved møderne.På møderne vil der bl.a. blive orienteret om digital distribution af opgavesæt og 

karaktergivning i Netprøver.dk, hvilket vil være nyt for alle institutioner  

 

Formålet med møderne er at orientere institutionerne 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.  
 

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 Handelsgymnasium,  

C.F. Tietgen Boxen,  

Elmelundsvej 10, 5200 Odense V http://www.trippus.net/roadshow_odense 

Onsdag 1.2 

Roskilde Handelsskole,  

Auditorium 

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

Torsdag 2.2 

KVUC,  

Stjernesalen, 5. sal 

Sankt Petri Passage 1, 1165 Kbh. K http://www.trippus.net/roadshow_koebenhavn 
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Netværksanbefalinger i forbindelse med Netprøver.dk 

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

Brugervejledninger til elever, eksamensanvarlige og bedømmere om SRP og SSO 

Der er udarbejdet en brugervejledning til elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig 

opgave (SSO) i skoleåret 2016-2017. Brugervejledningerne til henholdsvis eksamensansvarlige og 

bedømmere er også ved at blive opdateret i forhold til SRP og SSO.  Brugervejledninger kan findes på 

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

 

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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