
Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold 
ved prøveåfholdelse 

 

Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af 
hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, 
som skal have forlænget tid? Udsættes matematik med 
hjælpemidler så bare? 
 

Hvis en elev har forlænget tid til ex. Matematik uden hjælpemidler, forlænges 
prøven og den efterfølgende prøve i matematik med hjælpemidler begynder 
umiddelbart herefter 

Hvornår bliver rettevejledningerne mv. offentliggjort? De foreløbige rettevejledninger mv. vil være tilgængelige på materialeplatformen 
umiddelbart efter prøvens afholdelse. 
De endelige rettevejledninger mv. er tilgængelige senest dagen efter 
evalueringsmødet se datoerne for evalueringsmøders afholdelse her: 
http://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-
og-planer/aarsplan-og-frister 
 

Er der krav til kladdepapir? Nej 

Skal elevbesvarelserne skrives ind med kuglepen? Der er ikke krav om holdbar skrift 

Hvornår kan man se elevernes resultater i de digitale 
selvrettende prøver? 
 
 
 

Skolen leder og/eller inst.ledelse vil kunne hente elevernes resultater fra 29.maj 
2017 i: 
FP9 Dansk, læsning,  
FP9 Dansk retskrivning,  
FP9 Matematik uden hjælpemidler 
FP10 Dansk, sprog og sprogbrug (del a)  
være klar på www.testogprøver.dk  
 
Skolen leder og/eller inst.ledelse vil kunne hente elevernes resultater fra 2.juni 2017 
i: 
FP9 Biologi,  
FP9 Geografi  
FP9 Fysik/kemi  
Eleverne skal have besked om deres resultat hurtigst muligt. 

http://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/aarsplan-og-frister
http://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/aarsplan-og-frister
http://www.testogprøver.dk/


Vil det være muligt at se, hvilken IP-adresse eleven 
arbejder fra under de digitalt selvrettende prøver? 

Dette er ikke muligt via test-og prøvesystemet. Måske kan skolens it-vejleder 
opsætte sådan en løsning.  
 
 

Hvornår skal censor have besked om resultatet i FP10 
dansk, skriftlig fremstilling –del a? 

Skolens leder sender resultaterne af Dansk skriftlig fremstilling del 1 til den 
beskikkede censor, for at han/hun kan foretage en samlet bedømmelse af de tre 
delprøver 
 

Har elever med ekstra tid krav på at sidde i et lokale for sig 
selv? 
 

Skolens leder skal sikre, at alle elever har hensigtsmæssige forhold under prøven. 
Hvis det virker forstyrrende på elever, der har forlænget prøvetid, at 
klassens/skolens øvrige elever forlader prøvelokalet ved prøvetidens ophør, kan 
skolens leder med fordel placere eleven, der skal have forlænget prøvetid i et lokale 
for sig selv.  

Er det rigtigt forstået, at eleverne har tid til at lave deres 
besvarelser helt indtil "deadline"? Det vil sige, at eleverne 
eksempelvis kan sidde et kvarter efter prøven og vente på, 
at deres besvarelser bliver printet? 
 

En elev skal have den prøvetid der fremgår prøvebekendtgørelsens af bilag 1 og 2. 
Når prøvetiden er slut afleveres besvarelsen. Hvis eleven skal vente på at 
besvarelsen bliver printet, er det vigtigt at tilsynet sikrer, at eleven ikke arbejder 
videre med sin besvarelse.  

Må eleverne have skolegang før/efter de korte prøver? Der er ikke fastsat regler om undervisning efter en prøve, så skolen kan selv 
planlægge tiden. 

Hvornår er prøven begyndt ved prøver der hentes via link 
på nettet (fx dansk skriftlig fremstilling FP9)? 
 

Prøven er begyndt, når eleven modtager linket.  

Hvordan mht. elevernes adgang efter besvarelsen er 
afleveret. Eleverne har jo ofte gemt det på deres drev i 
forbindelse med udarbejdelse af besvarelsen. Skal den 
slettes efterfølgende? 
 

Eleverne må ikke tage kopier af deres besvarelse med ud af prøvelokalet. 
Elevbesvarelser på harddisk, USB-stik mv. må ikke være tilgængelige for eleven, før 
bedømmelsen er afsluttet. 

Når bedømmelsen er afsluttet, kan elever få en kopi af deres besvarelse. 

Hvilke krav er der til aflevering af besvarelser? 
 

Eleven skal aflevere sin besvarelse til en af de tilsynsførende. Eleven må først forlade 
sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af elevbesvarelsen. 
Eleven har ansvar for, hvilke ark der indgår i besvarelsen, og afleveres til 
bedømmelse. 
Første side af elevbesvarelsen skal indeholde: 
• oplysningsrubrikker til skolens navn 
• UNI•Login,  
• klasse/hold 



• fag 
• felter til at notere nummer på ark, det samlede antal ark (eks. Side 1 af 7 eller side 
1/7) 
• rubrik til den tilsynsførendes underskrift 
•rubrik til eleven, så vedkommende kan signere elevbesvarelsen med sit UNI•Login. 
Elevens samlede besvarelse kan bestå af: 
• håndskrevne ark 
• print fra computer og/eller tablet 
• svarark. 

Den tilsynsførende skal kontrollere at: 
• alle identifikationsoplysninger er på besvarelsens forside 
• antallet af ark svarer til det noterede antal 
• alle ark er nummereret 
• eleven har underskrevet første side af besvarelsen med sit UNI•Login (med 
kuglepen). 

Den tilsynsførende skal skriver under på, at besvarelsen er endeligt afleveret til 
bedømmelse. 

Eventuelle ikke-afleverede besvarelsesark (i papir og/eller digitalt) indsamles af de 
tilsynsførende og afleveres til skolelederen eller den prøveansvarlige, når prøven er 
afsluttet 

Det er vigtigt, at det er eleven, der beslutter hvilke ark, der skal indgå i 
bedømmelsen. Derfor er det vigtigt, at eleven med sit UNI•login attesterer, hvilke 
ark der indgår i bedømmelsen. 

Må eleverne bruge deres smartphones som 
regnemaskine?  

Eleverne må gerne benytte deres smartphone som regnemaskine, hvis de har 
benyttet denne i den daglige undervisning. 
Ved brug af smartphone ved prøverne skal tilsynet nok være mere opmærksom på, 
at eleverne ikke benytter ikke-tilladte programmer ved prøverne.  

Må eleverne i dansk retskrivning bruge online ordbøger på 
smartphones, når de er vant til det fra undervisningen? 
 

Online ordbøger må gerne tilgås via elevernes smartphone, hvis de har benyttet 
denne i den daglige undervisning. 
Ved brug af smartphone ved prøverne skal tilsynet nok være mere opmærksom på, 
at eleverne ikke benytter ikke-tilladte programmer ved prøverne. 

Må censor maile karakterlisten til skolen? Ja, det må censor gerne. Vær opmærksom på at censor skal have underskrevet 



karakterlisten.  

Kan vi få link til prøven i skriftlig dansk med adgang til 
nettet, dagen før prøven i stedet for kl. 7 på dagen for 
prøven. Det vil gøre det nemmere for skolen at afvikle 
prøven? 

Nej, det er styrelsens vurdering, at risikoen er for stor, hvis linket bliver sendt dagen 
før. 
 

Skal vi downloade de digitale prøver og gemme dem 
ligesom vi gemmer de andre prøver? 
 

Prøver, der afholdes som digital selvrettende prøver, skal ikke downloades. Efter en 
rum tid vil prøveforløbsrapporterne være tilgængelige i test- og prøvesystemet. 
 

Virker de digitale selvrettende prøver virker med cd-ord, 
da vi har flere elever der bruger det? 
 

Ja, det er styrelsen vurdering, at filerne virker. Styrelsen anbefaler, at eleven 
afprøver de eksempelprøver, der er tilgængelige på www.testogprøver.dk 
Styrelsen har endvidere udarbejdet en afprøvningsfil, som du finder her: 
www.uvm.dk/test-it 
 

Hvor længe skal elevbesvarelserne opbevares? 
 

Elevbesvarelserne skal opbevares af skolen i mindst et år, efter at bedømmelsen er 
afsluttet. Eleven kan bede om en kopi, når bedømmelsen er afsluttet 

Kan vi dele tekstopgivelser med censor via google drev? 
Skal skoleleder ikke stadig godkende tekstopgivelserne 
med deres underskrift? 
 

Skolelederen godkender med sin underskrift tekstopgivelserne.  
Som udgangspunkt skal censor have det originale materiale, som danner grundlag 
for en mundtlig prøve. I kan sagtens aftale med censor, at censor får materialet via 
fx google drev/mail. Det er dog vigtigt, at der er indgået aftale med censor inden i 
mailer. Censor er i sin fulde ret til at sige nej til at modtage materialet på google 
drev/mail. 
 

Beviser  

Skal udeblivelse ikke fremgå på beviset? Hvis en elev udebliver fra en obligatorisk prøve, skal det fremgå af beviset. Udebliver 
fra en frivillig prøve skal ikke fremgå. 

  

 

Forsendelse til censor  

Må vi sende en kopi af elevens besvarelse? Skolelederen afgør, om de beskikkede censorer skal have den originale elevbesvarelse eller 
en kopi. Læsbarheden af kopien må ikke forringes.  
Vær opmærksom på at elevens attestation med UNI•login og tilsynsførendes underskrift 
skal fremgå af kopien. 

Hvad er sikker post? Sikker post betyder, at forsendelsen kan spores.  
Der er ikke krav om, at besvarelserne skal sendes med PostNord. Skolen kan sagtens 

http://www.testogprøver.dk/
http://www.uvm.dk/test-it


benytte et kurerfirma fx GLS. 
Styrelsen anbefaler, at alle forsendelser med elevbesvarelser (inkl. kopier) sendes som 
sikker post, da leveringstiden er hurtigere.  

Google Drev. Vil det sige, at besvarelserne kan 
sendes digitalt til sensor, hvis vedkommende 
accepterer dette? 
 

Som udgangspunkt skal censor have tilsendt de originale elevbesvarelser, men I kan 
sagtens aftale med censor, at censor får besvarelserne via fx google drev/mail. Det er dog 
vigtigt, at der er indgået aftale med censor inden i mailer eller oploader. Censor er i sin 
fulde ret til at sige nej til at modtage materialet på google drev/mail. 

Skal censor returenere de originale besvarelser til 
skolen?  

Ja. Skolen skal opbevare de originale elevbesvarelser i mindst ét år.  
 

Hvis man ved f.eks. dansk skriftlig fremstilling får 
eleverne til at printe to eksemplarer af opgaven, 
kan man så bede censor om at makulere opgaverne 
i stedet for at sende dem retur? 
 

Ja. Skolen kan godt indgå en aftale med censor om at censor makulere besvarelserne, så 
længe skolen opbevarer originalerne. Læs mere i rubrikken ”Må vi sende en kopi af elevens 
besvarelse” 

Hvis det besluttes, at en prøvebesvarelse eller en 
karakter bortfalder, skal eleven så tilbydes en ny 
prøve, som det er tilfældet ved en bortvisning? 
 

Ja. Eleven skal tilbydes en ny prøve snarest muligt.  

Sender man besvarelser til censors privatadresse 
eller til skolen? 

Som udgangspunkt sendes elevbesvarelserne til censors privatadresse. Hvis censor er 
indforstået kan elevbesvarelserne godt sendes til censor ansættelsessted.  

Hvem retter hvad? Se oversigten her: 
http://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/censur-og-evaluering/bedoemmelse-og-
censur/skriftlige-proever 

  

 

http://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/censur-og-evaluering/bedoemmelse-og-censur/skriftlige-proever
http://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/censur-og-evaluering/bedoemmelse-og-censur/skriftlige-proever

