
 
 

 

 

 

 

Til alle gymnasiale institutioner 

  

    

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, november 2015 

 

Information om Netprøver.dk, herunder udsendte nyhedsbreve, vil løbende være tilgængeligt på 

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

 

 

Hvornår indfases biologi A i Netprøver.dk? 

I nyhedsbrevet fra september 2015, var der en oversigt over, hvordan prøverne i de forskellige fag 

indfases i Netprøver.dk. Ved en fejl var biologi A, stx ikke på oversigten, men prøven indfases ved 

prøveterminen maj-juni 2017. 

 

 

Er der sammenhæng mellem deltagelse i institutionsgruppe 1 og deltagelse i 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 deltagelse i henholdsvis institutionsgruppe 1 og institutionsgruppe 2.  Det er således 

den enkelte institution, der beslutter, hvilke hold der deltager i digitale skriftlige prøver med 

internetadgang og i hvilke fag, uafhængigt af hvilken institutionsgruppe institutionen er tilmeldt. Hold 

på institutioner i institutionsgruppe 1 kan eksempelvis godt deltage i forsøg med spansk A med 

internetadgang i maj-juni 2016, selvom den pågældende prøve først indfases i Netprøver.dk i maj-juni 

2018. Omvendt kan hold på institutioner i institutionsgruppe 2 godt indberette hold til digitale skriftlige 

prøver med internetadgang i maj-juni 2016, fx engelsk B med internetadgang på hf, selvom 

institutionen først benytter Netprøver.dk fra prøveterminen maj-juni 2017. Der henvises i øvrigt til 

bilag 1 i nyhedsbrev udsendt i september 2015, hvoraf det fremgår, hvordan prøverne i de forskellige 

fag indfases i Netprøver.dk i løbet af de kommende prøveterminer. 

 

 

http://www.uvm.dk/netproever


Hvordan afvikles generalprøven af Netprøver.dk? 

Institutioner, der deltager i institutionsgruppe 1, er forpligtet til at deltage i en generalprøve af 

Netprøver.dk den 15. marts 2016, og herudover at reservere den 31. marts 2016 til en eventuel ekstra 

generalprøve. Det er op til den enkelte institution, om generalprøven benyttes som terminsprøve eller 

ej. 

 

Formålet med generalprøven er, at institutionerne, eleverne, bedømmerne og ministeriet får mulighed 

for at afprøve Netprøver.dk i en situation, der ligner prøverne ved prøveterminen maj-juni 2016 mest 

muligt. Derfor afvikles generalprøven i mange henseender på samme måde som de skriftlige prøver, der 

afvikles ved hjælp af Netprøver.dk ved prøveterminen maj-juni 2016. 

 

 Institutionerne vil gennem det studieadministrative system (EASY-A/Lectio/Ludus) skulle 

foretage indberetninger af prøvehold og prøveplaner for generalprøven til XPRS. Der udsendes 

om kort tid en prøve- og eksamenskalender samt en administrativ prøve- og 

eksamenskalender, der begge specifikt er målrettet afholdelse af generalprøven. Datoer og 

frister for institutionernes indberetninger til XPRS henholdsvis ministeriets udmeldinger fra 

XPRS i forbindelse med generalprøven vil fremgå af disse kalendere. 

 

 Der er automatisk integration mellem Netprøver.dk og XPRS. Oplysninger om 

indberettede prøvehold, fag, elever, vejledere og censorer overføres automatisk fra XPRS til 

Netprøver.dk, hvorefter institutionerne i Netprøver.dk kan forsikre sig om, at alle prøvehold er 

korrekt indberettet. Det kan desuden nævnes, at muliggør indtastning af lokaler direkte i 

Netprøver.dk i forbindelse med prøveafviklingen, men det er alene en mulighed, som systemet 

stiller til rådighed, som et supplement til de oplysninger institutionerne i øvrigt vedligeholder i 

de studieadministrative systemer. 

 

 Udgangspunktet er, at alle elever, der kan blive udtrukket til en skriftlig prøve, der afvikles i 

Netprøver.dk ved prøveterminen maj-juni 2016, deltager ved generalprøven. Elever, der ikke 

kan deltage ved generalprøven, kan benytte de i Netprøver.dk indbyggede 

demonstrationsmiljøer, hvor eleverne kan afprøve login og upload af fiktive besvarelser. 

 

 Institutionerne gennemfører prøveafviklingen, og eleverne afleverer deres besvarelser i 

Netprøver.dk. Bemærk, at eleverne skal aflevere deres besvarelser i pdf-format. Der kan i 

særlige tilfælde afleveres supplerende bilag i andre filformater, men elevernes primære 

besvarelse skal afleveres i pdf-format i Netprøver.dk. 

 

En række forhold adskiller generalprøven fra de skriftlige prøver ved prøveterminen maj-juni 2016:  

 

 Institutionerne kan ved generalprøven alene indberette prøvehold i de fag/prøver, der er 

angivet i bilag 1. Der er op til den enkelte institution at vurdere, hvilker prøver/fag, det vil være 

mest hensigtsmæssigt at benytte på institutionen med henblik på, at alle berørte elever vil have 

mulighed for at deltage i generalprøven.   



 Der vil ikke blive gennemført et egentligt prøvefagsudtræk. De af institutionerne indberettede 

prøvehold vil således automatisk være udtrukket til generalprøven.  

 

 Det vil være de enkelte institutioner, der ved generalprøven stiller og udleverer de konkrete 

opgavesæt til eleverne, dog således, at de stillede opgavesæt stemmer overens med 

institutionens indberetning af prøvehold (fag/prøver).  

.  

 Der allokeres eksterne bedømmere til generalprøven. Allokeringen fungerer primært som 

systemtest af Netprøver.dk. Besvarelser, der udarbejdes af eleverne ved generalprøven, skal, 

hvis institutionerne ønsker besvarelserne bedømt, bedømmes af institutionens egne lærere.  

 

Der vil i det kommende nyhedsbrev i december 2015 indgå yderligere information om generalprøven, 

herunder om, hvordan de forskellige brugere af Netprøver.dk kommer i gang med at bruge systemet, 

samt om, hvordan elevernes besvarelser kan distribueres til institutionens egne lærere.  

 

Informationsmøder om Netprøver.dk rundt i landet 

Ministeriet afholder seks regionale informationsmøder om Netprøver.dk målrettet dels institutionernes 

prøveadministrative personale, herunder de eksamensansvarlige på institutionerne, og dels 

institutionernes it-ansvarlige, herunder evt. it-driftsfællesskaber.  

 

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 systemets 

ibrugtagning.  

 

Det vil være gratis at deltage i informationsmøderne, og alle institutioner i institutionsgruppe 1 

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 pr. e-mail: seaa@stil.dk. 

 

Informationsmøderne afholdes i tidsrummet kl. 10-14 efter følgende plan. 

Dato Mødested 

Tirsdag 19/1 Tietgen KompetenceCenter , Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV 

Torsdag 21/1 Roskilde Katedralskole, Holbækvej 59, 4000 Roskilde 

Fredag 22/1 Lyngby Gymnasium - Kbh. Nord, Hjortehøjsvej 1, Lyngby 

Tirsdag 26/1 VUC Nordjylland, På Sporet 8, 9000 Aalborg 

Onsdag 27/1 Silkeborg Gymnasium, Oslovej 10, 8600 Silkeborg 

Torsdag 28/1 Kolding Gymnasium, Skovvangen 10, 6000 Kolding 

https://mail.statens-it.dk/owa/redir.aspx?SURL=6rtkhv9iHRlk_W3bfmQ9oQ6tLpVh4kFhMBiy7FQ32Rtlo33aruXSCG0AYQBpAGwAdABvADoAcwBlAGEAYQBAAHMAdABpAGwALgBkAGsA&URL=mailto%3aseaa%40stil.dk


  

Der vil med det kommende nyhedsbrev i december 2015 blive udsendt dagsprogram for 

informationsmøderne.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

 

 

Bilag 1 

Tabel 1 Fag/prøver institutionerne kan benytte ved generalprøven af Netprøver.dk. 

Uddannelse Fag og niveau Kl. 

Stx Dansk A 09.00-14.00 

Stx Dansk A med netadgang 09.00-14.00 

Stx Engelsk A med netadgang 09.00-14.00 

Stx Samfundsfag A 09.00-15.00 

Stx Samfundsfag A med netadgang 09.00-15.00 

Hhx Afsætning A 09.00-14.00 

Hhx Afsætning A med netadgang 09.00-14.00 

Hhx Dansk A med netadgang 09.00-15.00 

Hhx Engelsk A med netadgang 09.00-14.00 

Hhx International økonomi A 09.00-14.00 (14.40) 

Hhx International økonomi A med netadgang 09.00-14.00 (14.40) 

Hhx Virksomhedsøkonomi A 09.00-13.00 

Hhx Virksomhedsøkonomi A med netadgang 09.00-13.00 

Hhx Virksomhedsøkonomi B 09.00-13.00 

Htx Dansk A med netadgang 09.00-14.00 

Htx Engelsk A med netadgang 09.00-14.00 

Hf Dansk A 09.00-15.00 

Hf Dansk A med netadgang 09.00-14.00 

Hf Engelsk B med netadgang 09.00-14.00 

 


