
#FPnyt nr. 2 om booking til syge- og 
semesterprøver, nye opgavetyper i matematik 
og inspirationsmateriale til skolerne   

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige og administrative medarbejdere 

Afvikling og booking af skriftlige syge- 
og semesterprøver i december 2018
Testogprøver.dk vil blive anvendt til afvikling af skriftlige syge- 

og semesterprøver i december 2018. Ved sygeprøverne gælder 

de samme regler som ved prøverne i maj 2018. Det betyder, at 

efterfølgende ændringer til prøvebekendtgørelsen kun gælder for 

elever ved semesterprøverne. 

Booking til syge- og semesterprøver i testogprøver.dk åbner den 

24. oktober. Der er foretaget enkelte ændringer i bookingsyste-

met. Der kan desuden være forhold vedrørende tilknytning af 

UNI-Login for elever, der ikke længere går på skolen, som skolen 

skal være bekendt med, inden bookingen kan foretages. En vejled-

ning til de nye bookingprocedurer vil være tilgængelig på uvm.dk/

fp under semesterprøver og sygeprøver senest mandag den 

22. oktober.

FP9 og FP10. Den tilsynsførende og faglærere

Nye opgavetyper i skriftlig matematik
I prøverne FP9 Matematik med hjælpemidler og FP10 Skrift-

lig matematik vil der fra december 2018 kunne forekomme 

opgaver, som i lidt højere grad indebærer, at eleverne arbejder 

undersøgende og eksperimenterende. For at hjælpe eleverne 

med at prioritere arbejdstiden, herunder ikke bruge for lang tid 

på en enkelt opgave, vil det fremgå af opgavesættet, hvor mange 

point hver opgave højest kan udløse.  
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FP9 og FP10. Skolens leder og faglærere

Udvikling af skolens 
naturfagsundervisning
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt inspirations-

materiale med anbefalinger til, hvordan skoleledelsen og for-

valtningen kan understøtte udviklingen af en naturfaglig kultur 

og den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Materialet 

består af en video og to publikationer og kan ses på 

uvm.dk/naturfag.

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige, administrative 
medarbejdere og IT-ansvarlige 

Inspirationsmateriale til 
prøveforberedelsen 
Med udgangspunkt i forskellige skolers erfaringer giver inspira-

tionsmaterialet anbefalinger til, hvordan skolen kan arbejde med 

at forberede og afvikle prøverne i løbet af skoleåret. Materialet 

består af en podcast, en to-do-liste og en beskrivelse af, hvordan 

skolen kan organisere prøveforberedelsen ved at oprette et prø-

veteam. Se mere på uvm.dk/fp under skolens tilrettelæggelse og 

inspirationsmateriale til skolen. 

Fra #FPnyt 18/19 nr. 1 
Ny prøvebekendtgørelse, årsplan 2018/2019 og syge- og 
semesterprøver

 På vej i #FPnyt 18/19 nr. 3
Bedømmere og opgavesæt til syge- og semesterprøver 
2018/2019

Se udsendte orienteringer

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/semesterproever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/sygeproever
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/udvikling-af-skolens-naturfagsundervisning
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/inspirationsmateriale-til-skolen
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/regler-og-orienteringer


Oktober

Primo 
ktober

Test af eventuelle særlige it-hjælpemidler til elever med funktionsnedsættelser

1. oktober   Frist for tilmelding af elever til syge- og semesterprøverne i prøvetermin december/januar 
2018/2019 og bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov

2. oktober  Ændring af elevantal til syge- og semesterprøver begynder

22. oktober Meddelelse om udtræk til semesterprøver sendes til skolerne

24. oktober Booking i testogprøver.dk til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2018/2019 
åbner

November

19. november  Mulighed for ændring af elevantal til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 
2018/2019 slutter

20. november Meddelelse om skriftlig censur (syge- og semesterprøver) sendes til skolerne

20. november Tilmelding af antal elever og bestilling af opgavesæt, herunder til elever med særlige behov, til prø-
verne i prøvetermin maj/juni 2019 begynder

20. november Opgavesæt (syge- og semesterprøver) sendes fra trykkeriet til skolerne

26. november Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk (semesterprøver)

Folkeskolens Prøver
Kalender for oktober og november 2018:

#FPnyt udgives af Styrelsen for Undervisning  og Kvalitet, 

tlf. 33 92 61 00 eller fp@stukuvm.dk

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/forberedelse/afproevning-af-it-hjaelpemidler
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/tilmelding
https://xn--testogprver-ngb.dk/
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/tilmelding
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/retningslinjer-ved-skriftlige-proever
mailto:fp%40stukuvm.dk?subject=

