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Revideret indfasningsplan for Netprøver.dk 

Ministeriet har på baggrund af erfaringerne fra sommerterminen 2016 besluttet at revidere 

indfasningsplanen for Netprøver.dk. Den samlede, reviderede indfasningsplan kan findes under 

”Indfasning” og ”Prøvefag og terminer” på: http://www.uvm.dk/netproever 

 

De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere indfasningsplan er: 

  

 Institutionsgruppe 1 og institutionsgruppe 2 slås sammen til én samlet institutionsgruppe fra 

maj-juni 2017 (og frem). Det betyder, at alle institutioner skal bruge den samme version af 

Netprøver.dk fra maj-juni 2017 (og frem). 

 

 Ifølge den tidligere indfasningsplan skulle institutionerne i institutionsgruppe 2 kun benytte en 

begrænset del af Netprøver.dk’s funktionaliteter i maj-juni 2017. Sammenlægningen af 

institutionsgrupperne betyder, at insitutionerne i institutionsgruppe 2 – ligesom institutionerne i 

institutionsgruppe 1 – i maj-juni 2017 (og frem) skal benytte alle de tilgængelige funktionaliteter 

i Netprøver.dk. Eksempelvis vil eleverne på alle institutioner modtage opgavesæt via 

Netprøver.dk, i de fag som er indfaset i Netprøver.dk i maj-juni 2017.  

 

 Prøverne i henholdsvis erhvervscase (hhx), matematik B (htx), teknologi B (htx) og almen 

studieforberedelse (stx) rykkes i indfasningsplanen fra 2017 til 2018. Fælles for disse prøver er, 

at det er mundtlige prøver, hvor der er tilknyttet et centralt stillet opgavesæt. Opgavesættet i 

almen studieforberedelse vil i 2017 blive distribueret digitalt udenom Netprøver.dk. Ministeriet 

vil sende nærmere information herom til de institutioner, der skal afvikle prøven i almen 

studieforberedelse. 

 

 For alle prøver vil det gælde, at hvis en prøve er i Netprøver.dk i maj-juni 2017 (og frem), så 

distribueres opgavesættet via Netprøver.dk, eleverne skal aflevere deres besvarelse i 

Netprøver.dk, og censorerne skal tilgå besvarelserne og opgavesættet samt give karakterer i 

http://www.uvm.dk/netproever


Netprøver.dk. Det betyder, at en prøve enten er med i Netprøver.dk, eller også er den ikke. Der 

er ingen blandingsmuligheder. 

 

 For at reducere den samlede risiko ved prøveafviklingen vil der ved de skriftlige prøver i maj-

juni 2017 (og i august 2017) være fuld back-up mht. distribution af opgavesæt. Det vil sige, at 

alle institutioner vil få tilsendt trykte opgavesæt (papirhæfte eller CD-rom), der kan benyttes 

som back-up, til alle skriftlige prøver. Også til de prøver, der indgår i Netprøver.dk. I de 

efterfølgende terminer vil der også blive en back-up løsning, men der vil ikke blive udsendt 

trykte opgavesæt til de prøver, der indgår i Netprøver.dk. 

 

Den tidligere indfasningsplan involverede en forskudt indfasning, hvor institutioner i henholdsvis 

institutionsgruppe 1 og institutionsgruppe 2 skulle benytte forskellige versioner af Netprøver.dk i 2017.  

 

En forskudt indfasning ville betyde, at de forskellige grupper af institutioner skulle benytte forskellige 

sæt af vejledninger og nødprocedurer, når de anvendte Netprøver.dk i 2017, og det ville betyde, at 

censorerne ved samme prøve, fx dansk A, skulle benytte forskellige versioner af Netprøver.dk, hvis de 

skulle bedømme besvarelser fra institutioner, der var i hver sin institutionsgruppe.  

 

Ved at sammenlægge de to institutionsgrupper i 2017, og lade dem benytte samme versioner af 

Netprøver.dk, forenkles prøveafviklingens kompleksitet betydeligt både for institutionerne, censorerne 

og ministeriet. Den reviderede indfasningsplan vil på den måde bidrage til en tilfredsstillende afvikling 

af de skriftlige prøver med Netprøver.dk. 

 

Er der sammenhæng mellem Netprøver.dk og forsøg med nye skriftlige prøver med 

internetadgang?  

I en række fag afholdes digitale skriftlige prøver med internetadgang. I maj-juni 2016 afholdes for første 

gang forsøg i fransk begyndersprog A og spansk A på henholdsvis stx og hhx, og i maj-juni 2017 

afholdes der første forsøg i tysk fortsættersprog A, stx og hhx, og kemi A, stx og htx. 

  

Der er ikke sammenhæng mellem afholdelse af digitale skriftlige prøver med internetadgang og 

institutionernes brug af Netprøver.dk. Det er således fortsat den enkelte institution, der beslutter, hvilke 

hold, der benytter digitale skriftlige prøver med internetadgang og i hvilke fag. Dette er uafhæggigt af, 

hvorvidt de pågældende prøver afvikles vha. Netprøver.dk eller ej. 

 

Et hold kan fx godt deltage i forsøg med spansk A med internetadgang i maj-juni 2017, selvom den 

pågældende prøve først indfases i Netprøver.dk i maj-juni 2018. Tilsvarende kan et hold i kemi A 

benytte den nuværende skriftlige prøve (uden internetadgang) i maj-juni 2017, selvom der afholdes 

forsøg med digitale skriftlige prøver med internetadgang i kemi A i maj-juni 2017. I begge tilfælde - 

spansk A med internetadgang og kemi A (uden internetadgang) - skal prøverne så afvikles uden brug af 

Netprøver.dk i maj-juni 2017. 

 

Den samlede oversigt over, hvilke prøver, der afvikles vha. Netprøver.dk, i hvilke terminer, kan findes 

under ”Prøvefag og terminer” på: http://www.uvm.dk/netproever 

http://www.uvm.dk/netproever


 

Generalprøve 2017 

Der afholdes generalprøve af Netprøver.dk på alle institutioner den 16. marts 2017. Der afholdes 

desuden eventuelt en ekstra generalprøve den 30. marts 2017.  

 

Udgangspunktet er, at alle elever, der kan blive udtrukket til én eller flere skriftlige prøver, der afvikles i 

Netprøver.dk ved eksamensterminen maj-juni 2017, deltager ved generalprøven. 

 

Ved generalprøven gennemfører institutionerne prøveafviklingen, og eleverne tilgår opgavesæt og 

afleverer besvarelser i Netprøver.dk. Ministeriet distribuerer - i overensstemmelse med institutionernes 

indberetninger af prøvehold - opgavesæt til eleverne via Netprøver.dk.  

 

Fag/prøver som institutionerne kan benytte ved generalprøven, og ved en eventuel ekstra generalprøve, 

af Netprøver.dk i 2017 fermgår af bilag 1 nedenfor. Institutionerne vil i oktober 2017 blive informeret 

særskilt om, præcis hvilke opgavesæt, der distribueres af ministeriet ved generalprøven. 

 

Hvis institutionen for et bestemt prøvehold ikke ønsker at benytte det af ministeriet distribuerede 

opgavesæt, så skal institutionen selv udlevere et andet opgavesæt til eleverne på det pågældende 

prøvehold, dog således, at de stillede opgavesæt stemmer overens med institutionens indberetning af 

prøvehold (fag/prøver).  

 

Eleverne skal, uanset hvilket opgavesæt der benyttes, åbne og gennemse det opgavesæt, der er 

distribueret i Netprøver.dk, således at alle elever ved generalprøven stifter bekendtskab med de 

funktioner, der er forbundet med opgavesæt i Netprøver.dk. Eleverne skal herudover, uanset hvilket 

opgavesæt der benyttes, aflevere deres besvarelser i Netprøver.dk ved generalprøven.  

 

Prøvekalenderen til generalprøven af Netprøver.dk 2017 vil blive offentliggjort på 

http://www.uvm.dk/netproever i løbet af oktober 2017. Heraf fremgår datoer og frister for 

institutionernes indberetninger til XPRS og ministeriets udmeldinger fra XPRS i forbindelse med 

generalprøven af Netprøver.dk i 2017. Her findes også en oversigt over de fag/prøver, som 

institutionerne kan indberette prøvehold til ved generalprøven. Fagene er også gengivet i bilag 1. Det er 

op til den enkelte institution at vurdere, hvilke fag/prøver fra listen der giver de berørte elever de 

bedste muligheder for at deltage i generalprøven.  

 

Yderligere information om generalprøven er samlet under ”Generalprøve 2017” på: 

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

 

Kom i gang med Netprøver.dk  

Den opdaterede version af Netprøver.dk, dvs. Netprøver.dk (version 2017), som skal benyttes ved 

generalprøven 2017, og ved de skriftlige prøver i maj-juni 2017 og frem, vil kunne tilgås af 

institutionerne fra 6. februar 2017. Institutioner i institutionsgruppe 1 vil indtil da kunne tilgå 

Netprøver.dk (version 2016) som hidtil. 

 

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


Inden Netprøver.dk (version 2017) bliver tilgængelig for institutionerne i februar 2017, vil ministeriet 

indhente oplysninger fra de institutioner, der ikke benyttede Netprøver.dk i 2016, om, hvem der skal 

være institutionernes brugeradministrator og eksamensansvarlig. Umiddelbart efter idriftsættelsen af 

systemet i februar 2017 skal institutionens brugeradministrator oprette de andre brugere på 

institutionen. Dette gælder ikke for institutioner, der benyttede Netprøver.dk i 2016 (institutionsgruppe 

1), da brugere på disse institutioner allerede er oprettet i Netprøver.dk. 

 

Ministeriet vil i perioden frem mod februar 2017 gennemføre en større informationsindsats, med bl.a. 

vejledninger, nyhedsbreve og road shows, rettet mod institutioner, elever og censorer. 

 

Evaluering af prøveafvikling med Netprøver.dk ved sommerterminen 2016  

Netprøver.dk blev anvendt til afvikling af cirka halvdelen af de skriftlige prøver på de 121 institutioner, 

som udgør institutionsgruppe 1. Institutioner og bedømmere blev inviteret til at evaluere 

prøveafviklingen med Netprøver.dk efter prøveperiodens afslutning. Evalueringen viser, at 

institutionernes og bedømmernes generelle oplevelse var, at prøveafviklingen med Netprøver.dk forløb 

tilfredsstillende, og at det er nemt at bruge Netprøver.dk. Institutionernes og bedømmernes evaluering 

kan findes under ”Aktuelt” på http://www.uvm.dk/netproever. 

 

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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Bilag 1 

Fag/prøver som institutionerne kan benytte ved generalprøven, og ved en eventuel ekstra generalprøve, 

af Netprøver.dk i 2017. Starttidspunktet er for alle de angivne prøver kl. 9.00. 

 

Institutionerne vil i oktober 2017 blive informeret særskilt om, præcis hvilke opgavesæt, der distribueres 

af ministeriet ved generalprøven. 

 

Uddannelse Fag og niveau 

Stx Dansk A 

Stx Dansk A med netadgang 

Stx Engelsk A med netadgang 

Stx Samfundsfag A 

Stx Samfundsfag A med netadgang 

Hhx Dansk A med netadgang 

Hhx Engelsk A med netadgang 

Hhx International økonomi A 

Hhx International økonomi A med netadgang 

Hhx Virksomhedsøkonomi B 

Htx Dansk A med netadgang 

Htx Engelsk A med netadgang 

Htx Fysik A 

Hf Dansk A 

Hf Dansk A med netadgang 

Hf Engelsk B med netadgang 

Eux (m) Engelsk B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


