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#FPnyt nr. 5 EKSTRA om distribution af
dansk skriftlig fremstilling og ændringer i
prøveplanen
FP9 og FP10. Den prøveansvarlige og skolens IT-ansvarlige

Dansk, skriftlig fremstilling, tilgås på en
hjemmeside
I 2017 skal der til prøverne i FP9 og FP10 Dansk, skriftlig fremstilling, være adgang
til internettet. Prøvematerialet indeholder bl.a. lyd og billeder. Eleverne tilgår
opgaverne på en hjemmeside i stedet for som hidtil på en CD-rom. Der bliver afholdt en generalprøve, som vi opfordrer alle skoler til at deltage i. Til generalprøven kan I afprøve, om I opfylder netværkskravene. Inden generalprøven afholdes
der et webinar om den tekniske afvikling af denne prøve. Datoerne for webinaret
og generalprøven meldes ud i #FPnyt nr. 6 i starten af januar.

Ændringer i prøveplanen i maj
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Kl. 9.30-10.00: FP9 Dansk, læsning
Kl. 10.00-11.00: FP9 Dansk,
retskrivning
Kl. 11.00-11.30: FP9 Dansk, læsning

FP9. Administrative medarbejdere og skolens IT-ansvarlige

Prøver i dansk og matematik holdes af to omgange
For at sikre en stabil afvikling af hjemmesideløsningen for dansk, skriftlig fremstilling, kan alle skoler desværre ikke afvikle de digitale selvrettende prøver
samtidigt. FP9 Dansk, retskrivning, og FP9 Dansk, læsning, holdes derfor af
to omgange den 2. maj. FP9 Matematik uden hjælpemidler holdes også af to
omgange den 3. maj. Der åbnes for booking i test- og prøvesystemet til disse
prøver den 10. februar 2017 efter først til mølle-princippet. Skoler, der ønsker
at ændre prøveform i FP9 Dansk, retskrivning og læsning, kan gøre dette på tilmeldingsskemaet i prøvemappen www.uvm.dk/fp under Tilmelding til prøver.

FP9. Administrative medarbejdere og skolens IT-ansvarlige

Kl. 8.30-9.30: FP9 Dansk,
retskrivning
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Kl. 12.00-15.00: FP10 Tysk
Kl. 8.30-9.30: FP9 Matematik uden
hjælpemidler
Kl. 9.30-12.30: FP9 Matematik med
hjælpemidler
Kl. 9.30-10.30: FP9 Matematik uden
hjælpemidler
Kl. 10.30-13.30: FP9 Matematik med
hjælpemidler
Kl. 14.00-18.00: FP10 Matematik

Sprogfagsprøverne digitaliseres fra sommeren 2018
Endnu en konsekvens af hjemmesideløsningen for dansk, skriftlig fremstilling,
er, at det først vil være muligt at aflægge delprøvene i lytteforståelse, læseforståelse samt sprog og sprogbrug i sprogfagsprøverne som digitale selvrettende prøver fra sommeren 2018.

Fra #FPnyt nr. 4

Behov for censorer til FP10

På vej i #FPnyt nr. 6

Datoer for webinar og generalprøve

Se udsendte orienteringer
FP9 og FP10. Den prøveansvarlige og skolens IT-ansvarlige

uvm.dk/adgangtilinternet

På uvm.dk/adgangtilinternet samler vi al information om den nye distributionsform for prøven i dansk, skriftlig fremstilling, så I kan forberede jer og
jeres elever bedst muligt til denne prøve. Siden vil løbende blive opdateret.

Husk at holde dig orienteret i Årsplan og frister.

#FPnyt udgives af Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet, 33 92 61 00, fp@stukuvm.dk

