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Sidste forberedelser inden de skriftlige prøver i sommerterminen 2017  

Ministeriet har samlet information om brug af Netprøver.dk i sommerterminen 2017 under 

”Prøveafvikling sommer 2017” på: http://www.uvm.dk/netproever. Siden kan bruges til de sidste 

forberedelser frem mod sommerens skriftlige prøver.  

 

Datoer for generalprøver 2018  

Alle institutioner er forpligtet til at deltage i en generalprøve af Netprøver.dk den 8. marts 2018, og 

herudover at reservere den 22. marts 2018 til en eventuel ekstra generalprøve. Det er op til den enkelte 

institution, om generalprøven benyttes som terminsprøve eller ej. 

 

Aflevering af papirbilag i Netprøver.dk 

Eleverne skal aflevere digitale besvarelser Netprøver.dk, ved de prøver, der på et givent tidspunkt er 

omfattet af systemet. Nogle elever ønsker imidlertid at udfærdige deres besvarelse, eller dele af deres 

besvarelse, på papir. Dette er fortsat tilladt, men eleven skal så, fx med egen medbragt scanner, 

indscanne papirdelen af besvarelsen og aflevere den i Netprøver.dk, eventuelt som ekstramateriale. 

Indscanningen kan også foretages af institutionen. 

 

I faget fysik kan der i de centralt stillede opgavesæt indgå bilag, som eleverne kan udfylde i hånden, og 

vedlægge deres besvarelser. Hvis elever ønsker at benytte sig af denne mulighed, skal institutionen 

understøtte dette, enten ved at understøtte indscanning af bilag, fx ved at stille en scanner til rådighed 

for eleverne, eller ved at sende de af eleverne udfyldte bilag i papirformat til censor. Hvis bilag 

fremsendes i papirformat bør censor på forhånd orienteres om dette af institutionen. 

 

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. 

http://www.uvm.dk/netproever
mailto:support@stil.dk


 

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. I brugervejledningerne til 

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

afsluttes i Netprøver.dk.  

 

Forløbet af den 2. generalprøve den 30. marts 2017 

Der var tilmeldt cirka 22.000 elever elever til den 2. generalprøve. Omkring 2.000 elever blev 

fraværsregistreret under prøven, mens ca. 13.500 elever afleverede en besvarelse.. Resten af eleverne var 

formentligt tilmeldt prøven, selvom den ikke blev gennemført af institutionen på dagen. Alle 

besvarelser blev sendt til virus- og plagiatkontrol, og var tilgængelige dagen efter prøven. Netprøver.dk 

kørte således uden problemer. 

 

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. 

 

God eksamensperiode og god fornøjelse med Netprøver.dk! 

 

Med venlig hilsen  
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