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Dato / sidste frist Termin Aktivitet 

14. august 
Indberetning til XPRS 

SSO1 
(EGYM) 

CensorKompetence – indstilling af skriftlige censorer til SSO1 på 
EGYM 

21. august  
Indberetning til XPRS 

SSO1 
(EGYM) 

Prøveplaner – større skriftlig opgave 
 

24. august 
Udmelding fra XPRS 

SSO1 
(EGYM) 

Beskikkelsesbreve til censorer ved større skriftlig opgave - udsendes 
pr. mail til institutionerne, der videresender til censor  
 

30. august 
Udmelding fra XPRS 

SSO1 
(EGYM) 

Censurplaner – større skriftlig opgave 

1. september 
Indberetning til XPRS 
 

Skoleår 
 

CensorKompetence - mulighed for indstilling af skriftlige censorer til 
alle terminer (Vinter-, Sommer- samt SRP- og SSO)  
Skal altid indberettes, derudover løbende indberetning ved ændrin-
ger (indstilling, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.) 
 

6. september  
Udsendelse 

Vinter Opgavemateriale til Teknologi B sendes fra trykkeriet til institutioner 

25. september 
Indberetning til XPRS 
 

Vinter 
 

Elever Til Prøve – benyttes til hhv. opgavebestilling, udtræk af prøve-
fag og censorfag til flerfaglige prøver. 
Skal altid indberettes, evt. tom indberetning 
 

27. september 
Udmelding fra XPRS 
 

Vinter Første oversigt over bestilling af centralt stillede skriftlige opga-
ver - udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning Elever 
til prøve 
 

28. september 
Indberetning til XPRS 
 

Vinter Sidste frist for eventuelle rettelser til Elever Til Prøve 
- opgavebestilling, glemte prøvehold mv. 
 

2. oktober 
Udmelding fra XPRS 
 

Vinter Sidste oversigt over bestilling af centralt stillede skriftlige opga-
ver - udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning Elever 
til prøve  
 

5. oktober 
Indberetning til XPRS 
 

SRP 
SSO 
Vinter 
 

CensorKompetence inkl. indstilling af skriftlige censorer til  
SRP1(Alle)/SRP2 (EGYM), SSO1/SSO2 (Alle) og SSO3/SSO4 
(EGYM) samt Vintertermin.  
Skal altid indberettes, derudover løbende indberetning ved ændrin-
ger (indstilling, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.) 
 

6. oktober  
Udmelding fra XPRS  

Vinter 
 

Udtræk af prøvefag samt censorfag til flerfaglige prøver  
 

23. oktober  
Indberetning til XPRS 

SSO2 
(EGYM) 

Prøveplaner – større skriftlig opgave 
 

25. oktober 
Indberetning til XPRS  

Vinter 
 

Prøveplaner – skriftlige og mundtlige prøver 
Skal altid indberettes, evt. tom indberetning.  
Institutionens planlægningsperiode med mulighed for løbende indbe-
retninger af prøveplaner slutter 
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26. oktober 
Udsendelse fra XPRS 

SSO2 
(EGYM) 

Beskikkelsesbreve til censorer ved større skriftlig opgave - udsendes 
pr. mail til institutionerne, der videresender til censor  
 

26. oktober – 1. november 
Indberetning til XPRS 
 

Vinter 
 

Lærerfriholdelser – indberetninger modtaget efter 1/11 indgår ikke i 
den mundtlige censorallokering.  
Lukket for indberetninger i allokeringsperioden (2/11 – 11/11) 
 

30. oktober 
Indberetning til XPRS 
 

SRP1 
SSO1 
(AGYM) 
 

Prøveplaner – studieretningsprojekt og større skriftlig opgave 
- for alle institutioner, der ønsker censurudmelding ultimo november 
 

2. november 
Udmelding fra XPRS 

Vinter 
 

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver - udsendes pr. 
mail til institutionerne, der videresender til censor  
 

2. november 
Udmelding fra XPRS 

SSO2 
(EGYM) 

Censurplaner – større skriftlig opgave 

6. november SRP1 
SSO1 
(AGYM) 
 

Beskikkelsesbreve til censorer af studieretningsprojekt og større 
skriftlig opgave – udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender 
til censor 

10. november  
Udmelding fra XPRS 
 

Vinter 
 

Censurplaner til mundtlige prøver  

13. november – 14. november 
Udsendelse 
 

Vinter 
 

Skriftlige opgavesæt og opgavemateriale sendes fra trykkeriet til institu-
tionerne   

13. november – 12. januar 
Indberetning til XPRS 
 

Vinter 
 

Lærerfriholdelser – løbende indberetning indtil prøveperiodens af-
slutning 
 

16. november 
Udmelding fra XPRS 
 

Vinter 
 

Censurplaner til skriftlige prøver  

23. november 
Offentliggørelse 

Vinter 
 

Offentliggørelse af prøveplan for prøver, der afholdes før jul  
 

23. november 
Udmelding fra XPRS 
 

Vinter 
 

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver - udsendes pr. mail 
til institutionerne, der videresender til censor 

24. november 
Udmelding fra XPRS 
 

SRP1  
SSO1 
(AGYM) 
 

Censurplaner – studieretningsprojekt og større skriftlig opgave 

24. november 
Udmelding fra XPRS 
 

SRP1 
SSO1 
(AGYM) 

Allokeringsbreve til censorer af studieretningsprojekt og større skrift-
lig opgave - udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til 
censor 
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1. – 20. december 
Prøveperiode 
 

Vinter 
 

Prøveperiode for skriftlige og mundtlige prøver - fortsætter efter nytår  

7. december 
Offentliggørelse 
 

Vinter 
 

Offentliggørelse af prøveplan for alle prøver  
 

11. december  
Indberetning til XPRS 

SSO3 
(EGYM) 

Prøveplaner – større skriftlig opgave 
 

14. december  
Udsendelse fra XPRS 

SSO3 
(EGYM) 

Beskikkelsesbreve til censorer ved større skriftlig opgave - udsendes 
pr. mail til institutionerne, der videresender til censor  
 

2. – 12. januar 
Prøveperiode 

Vinter 
 

Prøveperiode for skriftlige og mundtlige prøver – fortsat  

4. januar  
Indberetning til XPRS 

SRP2 
(EGYM) 
SSO2 
(AGYM) 
 

Prøveplaner – studieretningsprojekt og større skriftlig opgave 
- for alle institutioner, der ønsker censurudmelding ultimo januar 
 

4. januar 
Udmelding fra XPRS 

SSO3 
(EGYM) 

Censurplaner – større skriftlig opgave 

8. januar 
Censormøde 
 

Vinter Censormøde (Matematik, AGYM) 
 

8. januar 
Udmelding fra XPRS 

SRP2 
(EGYM) 
SSO2 
(AGYM) 

Beskikkelsesbreve til censorer af studieretningsprojekt og større 
skriftlig opgave - udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender 
til censor  
 

12. januar 
Sidste prøvedag 
 

Vinter Sidste mulige prøvedag ( hhx, htx, stx og hf) 
 

15. januar  
Indberetning til XPRS  
 

Vinter 
 

Realiserede mundtlige prøveplaner  

15. januar 
Udsendelse 

Sommer 
 

Almen studieforberedelse sendes fra trykkeriet til  
AGYM-institutioner 

17. januar 
Indberetning til XPRS 
 

Sommer 
SSO4 

CensorKompetence inkl. indstilling af skriftlige censorer til Sommer-
terminen og SSO4 (EGYM) 
Skal altid indberettes, derudover løbende indberetning ved ændrin-
ger (indstilling, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.) 
 

18. januar 
Udmelding fra XPRS 
 

SRP2 
(EGYM) 
SSO2 
(AGYM) 

Censurplaner – studieretningsprojekt og større skriftlig opgave  
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18. januar 
Udmelding fra XPRS 
 

SRP2 
(EGYM) 
SSO2 
(AGYM) 
 

Allokeringsbreve til censorer af studieretningsprojekt og større skrift-
lig opgave - udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til 
censor 
 

19. januar 
Sidste prøvedag 
 

Vinter Sidste mulige prøvedag (eux) 
 

25. januar 
Indberetning til XPRS  

Sommer 
 

Elever til prøve - skal altid indberettes 
– benyttes kun til opgavebestilling 
 

29. januar 
Offentliggørelse 

Sommer 
 

Almen studieforberedelse – udmelding af emne(r), offentliggørelse af ressour-
cerum mv. 
 

29. januar 
Udmelding fra XPRS 

Sommer Første oversigt over bestilling af centralt stillede skriftlige opga-
ver - udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning Elever 
til prøve 
 

21. februar 
Indberetning til XPRS 

SSO4 
(EGYM) 

Prøveplaner – større skriftlig opgave 
 
 

26. februar 
Udsendelse fra XPRS 

SSO4 
(EGYM) 

Beskikkelsesbreve til censorer ved større skriftlig opgave - udsendes 
pr. mail til institutionerne, der videresender til censor  
 

26. februar 
Indberetning til XPRS  

Sommer 
 

Elever til prøve inkl. fagvalg til flerfaglige prøver 
Skal altid indberettes, benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til 
flerfaglige prøver 
 

1 marts 
 
Udmelding fra XPRS 
 

Sommer Sidste oversigt over bestilling af centralt stillede skriftlige opga-
ver - udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning Elever 
til prøve 
 

1 marts 
Udsendelse 

Sommer Opgavemateriale til Teknologi B udsendes fra trykkeriet til institutioner 

2. marts 
Udmelding fra XPRS 

SSO4 
(EGYM) 

Censurplaner – større skriftlig opgave 

9. marts  
Udmelding fra XPRS 
 

Sommer 
 

Udtræk af prøvefag samt censorfag til flerfaglige prøver  
 

12. marts 
Udmelding fra XPRS 

Sommer 
 

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver - udsendes pr. 
mail til institutionerne, der videresender til censor  
 

27. marts 
Udsendelse 

Sommer Opgavemateriale til Matematik B, htx udsendes fra trykkeri til instituti-
oner 
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3. april 
Indberetning til XPRS 
 

Sommer 
 

Prøveplaner – skriftlige og mundtlige prøver 
Skal altid indberettes, evt. tom indberetning.  
Institutionens planlægningsperiode med mulighed for løbende indbe-
retninger af prøveplaner slutter 
 

4.april – 11. april 
Indberetning til XPRS 
 

Sommer 
 

Lærerfriholdelser – indberetninger modtaget efter 11/4 indgår ikke i 
den mundtlige censorallokering. 
Lukket for indberetninger i allokeringsperioden (12/4 – 3/5) 
 

19. april 
Udsendelse 

Sommer Opgavemateriale til Matematik A, stx med netadgang udsendes fra 
trykkeri til institutioner 

3. maj 
Udmelding fra XPRS 
 

Sommer 
 

Censurplaner til mundtlige prøver  
 

4. maj – 27. juni 
Indberetning til XPRS 
 

Sommer 
 

Lærerfriholdelser – løbende indberetning indtil prøveperiodens af-
slutning 
 

7. maj – 8. maj 
Udsendelse 
 

Sommer 
 

Skriftlige opgavesæt sendes fra trykkeriet til institutionerne   
 

9. maj 
Udmelding fra XPRS 
 

Sommer 
 

Censurplaner til skriftlige prøver  
 

16. maj 
Delvis offentliggørelse 
 

Sommer 
 

Delvis offentliggørelse af prøveplan for samtlige skriftlige prøver 
samt de mundtlige prøver, der afholdes før 30/5 

16. maj 
Udmelding fra XPRS 

Sommer 
 

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver - udsendes pr. mail 
til institutionerne, der videresender til censor 
 

23. maj 
Offentliggørelse 
 

Sommer Offentliggørelse af eksamensplanen 

24. maj – 27. juni 
Prøveperiode 

Sommer Prøveperiode for skriftlige og mundtlige prøver 

19. juni 
Censormøde 

Sommer Møde for censorer af skriftlige opgaver  
- returnering af karakterlister/opgaver  
    

25. juni 
Udmelding fra XPRS 

Syge 
 

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver - udsendes pr. 
mail til institutionerne, der videresender til censor  
 

26. juni 
Indberetning til XPRS 
  

Syge 
 

Elever Til Prøve – benyttes kun til opgavebestilling. 
Skal altid indberettes, evt. tom indberetning 
 

27. juni 
Sidste prøvedag 

Sommer 
 

Sidste mulige prøvedag 
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27. juni 
Udmelding fra XPRS  
 

Syge 
 

Oversigt over bestilling af centralt stillede skriftlige opgaver - 
udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning Elever til 
prøve 
 

2, juli 
Indberetning til XPRS  
 

Sommer 
 

Realiserede mundtlige prøveplaner   

2. juli 
Indberetning til XPRS 
 

Syge 
 

Prøveplaner – skriftlige prøver, benyttes kun til allokering af skriftlige 
censorer 
Skal altid indberettes, evt. tom indberetning 

10. juli 
Udmelding fra XPRS 
 

Syge 
 

Censurplaner – kun skriftlige prøver  
 

10. juli 
Udmelding fra XPRS 

Syge 
 

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver - udsendes pr. mail 
til institutionerne, der videresender til censor 
 

1. august 
Udsendelse 

Syge Skriftlige opgavesæt  - sendes fra trykkeriet til institutionerne  
 

6. august – 31. august 
Prøveperiode  

Syge 
 

Prøveperiode for skriftlige prøver 
 

7. august – 3. september 
Prøveperiode 

Syge Prøveperiode for mundtlige prøver 
 

 
 


