
 
 
Opsamling pa  evaluering af generalprøven 
d. 8. marts 2017 

Evalueringen Ministeriets svar 
 
Vi vil gerne have kodeordet dagen før. 

 
Det gælder for alt prøvemateriale, at forseglingen 
først må brydes på prøvedagen kl. 07:00, og af den 
grund at bliver det ikke muligt at sende jer 
kodeordet dagen før. Prøvens sikkerhed er af 
højeste prioritet for ministeriet, og derfor sender vi 
først kodeordet til jer to timer før prøvens start. Der 
vil, når man sender til over 1700 skoler, være en 
betydelig risiko for at kodeordet bliver 
kompromitteret, hvis det sendes ud i god tid før 
afholdelse. Sker dette, vil det få den betydning, at 
prøven ikke kan afholdes som planlagt.  
Bemærk samtidig at I modtager cd’en med plan B 
sammen med det øvrige prøvemateriale. Derved 
har I den liggende i pengeskabet inden prøvedagen. 
 

 
Der skal være en testside, hvor eleverne kan 
afprøve udstyr.  

 
Fp9.netproever.dk og fp10.netproever.dk holdes 
åbne som testsider. Her kan elever tjekke, om jeres 
og elevernes udstyr kan afvikle de forskellige 
elementer i opgavesættet. Ligeledes har elever, der 
aflægger prøve på særlige vilkår, mulighed for at 
afprøve deres hjælpemidler.  
Testsiderne lukkes ned ca. en uge  før afholdelsen af 
sommerprøven. 
 

 
Det vil være dejligt med muligheden for digital 
aflevering. 

 
Vi er opmærksomme på jeres ønske om digital 
aflevering, men indtil videre skal der afleveres og 
sendes til censor på papir. Ministeriet har i 2015-
2016 afholdt et forsøg med digital aflevering på 
enkelte skoler, og erfaringerne herfra bruger vi i 
vores forsatte arbejde med at se på muligheden for 
digital aflevering. Ministeriet er dog ikke på 
nuværende tidspunkt i stand til at tilbyde et system, 
der understøtter digital aflevering. 
 

23. marts 2017 



 
Passwordet skal være uden specieltegn. 

 
Kodeordet skal være i balance mellem 
brugervenlighed og sikkerhed. Vi har taget til 
efterretning, at der er et ønske om, at specialtegn 
bliver udeladt. 
 

 
Vi fik ikke mailen med link og kodeord. 

 
Efter generalprøven har vi modtaget flere 
henvendelser fra skoler, der ikke har modtaget mail 
med link og kodeord. På den baggrund gennemgår 
vi nu vores lister fra institutionsregisteret, så vi 
sikrer os, at I alle får informationen til maj. Hvis I 
ikke modtager det næste #FPnyt på skolens 
officielle mailadresse, kan I kontakte 
fp@stukuvm.dk med information herom. 
 
I kan se den officielle adresse på 
http://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/om-
institutionsregisteret/institutionsregister 
 

 
Det var ikke muligt at tilgå opgavesættet i alle 
browsere. 

 
Opgavesættet er kodet til at fungere i alle gængse 
browsere. Fungerer det ikke i én browser, kan det 
være lokale indstillinger, fx cookies eller javascript, 
der blokerer. Oftest vil det afhjælpe fejlen at 
benytte en anden browser.  
 

 
Vi oplevede lange svartider i starten. 

 
De lange svartider er højst sandsynligt relateret til 
datakapaciteten, hvor der både kan være flaskehals 
hos os og jer. Vi monitorerer vores servere under 
prøven og skalerer efter behov. For jer er det 
vigtigt, at I sikrer, at alt jeres udstyr kan håndtere 
databelastningen. Fx er det uden værdi, at have en 
fiberkablet internetforbindelse ud af huset på 1 gb, 
hvis en trådløs router kun håndterer en maksimal 
trafik på 10 mb. 
  

 
Hjemmesidens format var for lille. 

 
Hjemmesiden er opbygget i et responsivt design. 
Det vil sige, at den tilpasser sig den enhed, hvorpå 
den tilgås. Føles siden for lille, kan man benytte de 
forskellige zoomfunktioner, der findes i browserne.  
 

 
Der mangler vejledninger målrettet til Mac. 

 
Hjemmesiden er kodet i HTML5-format, der kan 
læses på tværs af styresystemer og enheder. De 
eksisterende vejledninger vil derfor i høj grad også 
kunne bruges i forhold til Mac. 
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Videokvaliteten var for dårlig. 

 
Det er ministeriets vurdering, at den valgte 
opløsning for videoerne giver den bedste balance 
mellem kvalitet og båndbreddebehov.  
 

 
Information og vejledninger skulle findes på 
forskellige hjemmesider og udsendte mails. 

 
Al information lægges på uvm.dk/adgangtilinternet, 
som vi også henviser til i #FPnyt og i øvrige 
udsendelser.  
 

 


