
Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
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Institutionspolitik og udbud 
• Digitaliseringsindsats 

Projekt plan for etablering  af  
fælles it-standarder fastlagt 

• National Sprogstrategi 
• Naturvidenskabsstrategi 

Strategiske indsatsområder 
• EMU-portalen 

Læreplansbeskrivelser lagt på ug.dk 

Revideret version af Adgangskortet er i drift 

• Understøttelse af nye studieretninger på ug.dk 

• Flere værktøjer til UG 
• Videreudvikling af adgangskontoret 

Understøtte indberetning af  standpunktskarakterer • Karakterdatabasen – Ny database med grundskolekarakterer 

Informationer til institutioner om justeret prøvefagsudtræk er udsendt til institutionerne 

• Ændring af Bonus-A-ordningen – indgår i eksamens- 
bekendtgørelse  

Udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse 

• Prøvefornyelse, herunder udfasning af papirprøver Information til institutionerne om de væsentligste ændringer 

Prøver  
• Følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen 
• Tegnsprog 
• Snyd 
• Undersøgelse af det faglige niveau (50 år tilbage) Undersøgelsen er offentliggjort 

• Studievalgsportfolio 

Analyse  

• Talentindsats, herunder talentkortlægning 

It-understøttelse 
• Aftagerpanel Aftagerpanel første møde 

• Trivselsmåling Lancering af indikatorer og spørgeramme på UVM.dk Indikatorer fastsat og spørgeramme vedtaget 

• Konkretisering af retningsgivende mål 

Skoler udpeget til DiDak projektet 

Formidling af FIP materiale  Formidling af SIP materiale 

• Læreplaner, vejledning til læreplaner og FIP* 

174 vejledninger til  læreplaner udsendes 

• SIP* og  implementeringsnetværk 
2. SIP netværksmøde: Aktuelle  

udfordringer i implementeringen 

Retningsgivende mål 
• Optagelse ved optagelsesprøve og samtale eller revurdering Afsøgning af kommissorium  for optagelsesprøve og intern  følgegruppe nedsættes 

• Justering af prøvefagsudtræk og eksamensbeviser 

Eksamensbeviser er justeret jf. 
revideret skabelon 

Understøttelse 

Kortlægningen af  
talentindsatsen på de gymnasiale uddannelse igangsættes 

• Evaluering af regler om adgangsforudsætninger 
• Statusredegørelse til Folketinget 

Gymnasiereform 2017 

4. møde i interessentfølgegruppe • Interessentfølgegruppe for gymnasiereformen 

Koordinering ift. Videre gående uddannelser 

• Bedre  adgang for HTX-studenter til relevante  
humanistiske bacheloruddannelser 

• Forsøg med karakterfritagelse  

Det statslige tilsyn justeres på baggrund af den godkendte udmøntning af de retningsgivende mål 

Forsøget igangsættes 

Dispensationer, forsøg og udvikling 
• Campusudspil, herunder pulje   Udspil klar til udmelding til sektorerne  

• Kortlægning af HTX-udbud  

Ændringer i udbudsredigering 2017 
Ændring i understøttelse af UPV  
for 8. klassetrin på Optagelse.dk 

• Genberegning ved gymnasial supplering 
• Tilpasning af Optagelse.dk 

Søgemønstre, statusredegørelse og interessenter 
• Implementeringsunderstøttende initiativer 

• Bekendtgørelser og vejledninger   
                til bekendtgørelser samt øvrigt regelgrundlag 

Ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler udstedes 

Regelgrundlag 

Offentliggørelse af EVA-rapporten  
succesfuld og innovativ anvendelse af it 

*Bemærk: SIP= Skoleudvikling i praksis, FIP= Faglig udvikling i praksis.  

 


