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Hf, hhx, htx, stx samt eux

2. Vintertermin 2021/2022

Godt nytår og velkommen til årets første nyhedsbrev fra
Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Nyhedsbrevet udkommer i starten af hver måned og indeholder information om
eksamensplanlægning og oversigter over frister. Tidligere
nyhedsbreve kan altid findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.
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2. Vintertermin 2021/2022
Hf, hhx, htx samt stx

Vinterterminen er godt i gang. De skriftlige prøver er overstået, og der afholdes mundtlige prøver i januar.
Der er som bekendt indført midlertidige foranstaltninger for
prøverne på grund af COVID-19-stiuationen. Vi minder om,
at de relevante dokumenter kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Her ligger også vejledning
og spørgsmål-svar om de særlige forhold ved denne termin.
Ved yderligere spørgsmål kan ministeriets COVID-19-hot-
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line kontaktes på tlf. 3392 5000, eller Rune Kjærsgaard
Jørgensen kan kontaktes direkte på Rune.Kjaersgaard.
Jorgensen@stukuvm.dk.

3. Censorer til optagelsesprøven 2022
Hf, hhx, htx, samt stx

I forbindelse med optagelsesprøven til de gymnasiale
uddannelser vil vi gerne opfordre alle institutioner til at
indberette censorer til 1. og 2. optagelsesprøve hhv. den 27.
april og den 10. juni 2022. Begge prøver har ekstern censur.
Til optagelsesprøven har vi brug for censorer, der enten har
undervisningskompetence i både dansk og engelsk, eller som
har undervisningskompetence i to af fagene matematik, fysik
og kemi.
Censorkompetencerne indberettes til XPRS på følgende
koder:
• Optag hum 6752
• Optag nat 6754
I udgangspunkt er en censors maksimale belastning i forbindelse med optagelsesprøven 25 timer svarende til 100
besvarelser. Censurperioden for de to prøveforekomster er
henholdsvis fra den 28. april til den 5. maj (1. optagelsesprøve) og fra den 11. juni til den 16. juni (2. optagelsesprøve).
Prøve- og indberetningsfrister til optagelsesprøven kan
fremadrettet findes i den administrative prøve- og eksmenskalender og i prøve- og eksamenskalenderen, se mere på
vores side for kalendere.
Spørgsmål angående indberetning af censorkompetencer
kan rettes til Trine Enni (Trine.Enni@stukuvm.dk). Andre
spørgsmål om optagelsesprøven kan rettes til Anders Ellegaard Pedersen (Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk)
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4. Projektoplæg i teknologi B
Htx og eux teknisk

Vi minder om, at prøveoplægget til teknologi B må udleveres
til lærerne 14 dage før, det udleveres til eleverne. I år betyder det, at lærerne må få adgang til oplægget mandag den 28.
februar 2022. Oplægget downloades fra Prøveshoppen, og
institutionen distribuerer det herefter til de relevante lærere. Det er naturligvis vigtigt i den forbindelse at gøre lærerne
opmærksomme på, at det ikke må deles med eleverne før
mandag den 14. marts.
For de lærere, der deltager i årets FIP-kursus i teknologi den
3. marts 2022, forudsættes oplægget læst.
Spørgsmål til Prøveshoppen rettes til Nanna Johansen på
Nanna.Johansen@stukuvm.dk.

5. Prøve og eksamensinformation
Hf, hhx, htx samt stx

Der er lagt en opdateret version af Prøve- og eksamensinformation op på ministeriets hjemmeside. Ud over en række
mindre sproglige rettelser og opdateringer er der blot en
væsentlig ændring i afsnittet om beviser. Her fremgår det nu,
som vi har skrevet ud om den 18. maj 2021, at det digitale
bevis i Eksamensdatabasen er det autoritative bevis.

6. Informationer udsendt i december

10. januar 2022:

7. december 2021

Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO1)

Nyt fra Eksamenskontoret – de gymnasiale prøver, invitation til seminar for nye eksamensplanlæggere.

Udmelding af censurplaner for SSO1 for opgaver der
skrives i perioden uge 2 - 11 2022. Herefter udmeldes der
ved behov.

8. december 2021:

Nyt om eksamen eux/htx – Fejl i opgavesættet til matematik A, htx onsdag den 8. december 2021, kl. 9.00-14.00.

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM
10. januar 2022:

7. Frister
Vigtige frister og aktiviteter kan altid ses på vores side om
årsplan og frister. Vi henviser også til den administrative
prøvekalender, som ligger på hjemmesiden.

Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve
(SSO1)
Allokeringsbreve til censorer af SSO1 (hf) udsendes pr.
mail til institutionerne, der videresender til censorerne.
Herefter udmeldes der ved behov.

3. januar 2022:

Første mulige prøvedag efter nytår
(vintertermin)

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

Termin: vinter
Uddannelse: alle

31. januar 2022:

4. januar 2022:

Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser
(vinterterminen)

Offentliggørelse af prøveplanen for prøver, der afholdes
før jul.

Termin: vinter
Uddannelse: stx/hf

Termin: vinter
Uddannelse: alle

5. januar 2022:

Frist for indberetning til XPRS - prøveplaner
(SSO1)
I perioden 1. november 2021 - 5. januar 2022 skal der
indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (SSO1),
der skrives i perioden uge 2 - uge 11 2022.Efter fristen er
der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer indtil prøveperiodens afslutning.
Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM
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