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Overblik over folkeskolens skriftlige prøver ved 
sommerterminen 2018 

9. klasse 
 

Bundne skriftlige prøver 

Prøve Prøveform Materiale til brug ved prøven Prøve på særlige vilkår* Plan B 

Dansk, læsning 
og retskrivning 

Digital 
selvrettende 
prøve 

Digitalt materiale 
Opgavesættet findes på 
www.testogprøver.dk. 
 
Trykt materiale 
Der skal udleveres et trykt læsehæfte 
til eleverne. 
Diktaten findes på et trykt lærerark. 
Begge materialer ligger i kassen med 
trykte opgavesæt. 
 
Hjælpemidler 
Læs mere her: 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskol
ens-proever/afholdelse/tilladte-
hjaelpemidler/oversigt-9-klasse  

Afvikles på www.testogprøver.dk. 
Inden prøven skal skolen teste, om 
elevens it-hjælpemiddel virker på 
www.eksempel.testogprøver.dk. Læs 
mere på www.uvm.dk/test-it. Elever 
kan også anvende skrivbar pdf. Den 
skal skolen bestille.  Er materialet 
bestilt, modtager skolen vejledning og 
information om adgang til filerne i 
april. 

Skolen kan ikke iværksætte plan B 
uden godkendelse fra Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet.  
 
Hvis skolen fx mister adgangen til 
testogprøver.dk under prøven, skal 
fp@stukuvm.dk kontaktes. 
 
Plan b-materialet er trykte 
opgavesæt, som findes i kassen med 
øvrige opgavesæt. 
 
 

Dansk, skriftlig 
fremstilling 

Prøve med 
adgang til 
internettet 

Digitalt materiale 
Opgavesættet vises på en 
hjemmeside, som tilgås via 
www.testogprøver.dk. 
 
Hjælpemidler 
Læs mere her: 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkes
kolens-
proever/afholdelse/tilladte-
hjaelpemidler/oversigt-9-klasse 

Der bliver ikke fremstillet særskilt 
opgavesæt til disse elever. Eleverne 
kan benytte deres it-hjælpemidler 
direkte på prøvematerialet. Læs 
mere på www.uvm.dk/test-it. 

Skolen kan ikke iværksætte plan B 
uden godkendelse fra Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet.  
 
Hvis skolen fx mister adgangen til 
testogprøver.dk under prøven, skal 
fp@stukuvm.dk kontaktes. 
 
Plan b-materialet findes på en 
administrator-CD, som findes i 
kassen med øvrige opgavesæt. 

http://www.testogprøver.dk/
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
http://www.testogprøver.dk/
http://www.eksempel.testogprøver.dk/
http://www.uvm.dk/test-it
mailto:fp@stukuvm.dk
http://www.testogprøver.dk/
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
http://www.uvm.dk/test-it
mailto:fp@stukuvm.dk
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Skolen distribuerer filen til eleverne. 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskol
ens-proever/afholdelse/adgang-til-
internet  

Matematik 
uden 
hjælpemidler 

Digital 
selvrettende 
prøve 

Digitalt materiale 
Opgavesættet findes på 
www.testogprøver.dk. 
 
Hjælpemidler 
Læs mere her: 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskol
ens-proever/afholdelse/tilladte-
hjaelpemidler/oversigt-9-klasse 
 

Afvikles på www.testogprøver.dk. 
Inden prøven skal skolen teste, om 
elevens it-hjælpemiddel virker på 
www.eksempel.testogprøver.dk. Læs 
mere på www.uvm.dk/test-it. Elever 
kan også anvende skrivbar pdf. Den 
skal skolen bestille.  Er materialet 
bestilt, modtager skolen vejledning 
og information om adgang til filerne i 
april. 

Skolen kan ikke iværksætte plan B 
uden godkendelse fra Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet.  
 
Hvis skolen fx mister adgangen til 
testogprøver.dk under prøven, skal  
fp@stukuvm.dk kontaktes. 
 
Plan b-materialet findes på en 
administrator-CD, som findes i 
kassen med øvrige opgavesæt. 
Skolen distribuerer prøven til 
eleverne. 

Matematik 
med 
hjælpemidler 

Trykt opgavesæt Trykt materiale 
Der skal udleveres et trykt opgavesæt 
til eleverne. 
Opgavesættet ligger i kassen med 
trykte opgavesæt. 
 
Digitalt materiale 
Der kan være udarbejdet en eller flere 
filer til prøven, som eleverne skal 
have udleveret. Det er derfor vigtigt, 
at eleverne ved prøverne har adgang 
til relevante digitale værktøjer. Læs 
mere i hæftet med retningslinjer, der 
ligger i kassen med trykte opgavesæt. 
 
Hjælpemidler 
Læs mere her: 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskol
ens-proever/afholdelse/tilladte-
hjaelpemidler/oversigt-9-klasse 

Hvis skolen har bestilt pdf-filer, 
modtager skolen vejledning og 
information om adgang til filerne i 
april. 

 

*Hvis skolen har bestilt materialer til blinde elever, vil skolen modtage opgavesættene direkte fra Synscenter Refsnæs. Hvis skolen har bestilt forstørrelser af opgavesættet, vil skolen blive kontaktet af styrelsen. 

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/adgang-til-internet
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/adgang-til-internet
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/adgang-til-internet
http://www.testogprøver.dk/
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
http://www.testogprøver.dk/
http://www.eksempel.testogprøver.dk/
http://www.uvm.dk/test-it
mailto:fp@stukuvm.dk
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
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Skriftlige prøver til udtræk 

Prøve Prøveform Materiale til brug ved prøven Prøve på særlige vilkår* Plan b 

Engelsk/tysk/fransk, 
Lytteforståelse, 
læseforståelse og 
sprog og sprogbrug 
 

Digital 
selvrettende 
prøve eller trykt 
opgavesæt 
(frivilligt) 

Når prøverne aflægges som digitalt 
selvrettende: 
Digitalt materiale 
Opgavesættet findes og skal 
besvares på testogprøver.dk. 
 
Trykt materiale 
Der skal udleveres et trykt 
opgavesæt (hæfte 1) til eleverne fra 
start. 
Opgavesættet ligger i kassen med 
trykte opgavesæt. 
 
CD til lytteforståelse 
Til prøven i lytteforståelse skal der 
anvendes en cd, som ligger i kassen 
med trykte opgavesæt. 
 
Når prøverne aflægges på papir: 
Trykt materiale 
Der skal udleveres et trykt 
opgavesæt til eleverne. 
Opgavesættet ligger i kassen med 
trykte opgavesæt. 
 
CD til lytteforståelse 
Til prøven i lytteforståelse skal der 
anvendes en cd, som ligger i kassen 
med trykte opgavesæt. 
 
Hjælpemidler 
Læs mere her: 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkesko
lens-proever/afholdelse/tilladte-
hjaelpemidler/oversigt-9-klasse 

Når prøverne aflægges som digitalt 
selvrettende: 
Afvikles på www.testogprøver.dk. 
Inden prøven skal skolen teste, om 
elevens it-hjælpemiddel virker på 
www.eksempel.testogprøver.dk. Læs 
mere på www.uvm.dk/test-it. Elever 
kan også anvende skrivbar pdf. Den 
skal skolen bestille.  Er materialet 
bestilt, modtager skolen vejledning 
og information om adgang til filerne i 
april. 
 
Hvis skolen har bestilt manus til 
lyttedelen, vil skolen blive kontaktet 
af styrelsen i april. 
 
Når prøverne aflægges på papir: 
Hvis skolen har bestilt pdf-filer, 
modtager skolen vejledning og 
information om adgang til filerne i 
april. 
 
Hvis skolen har bestilt manus til 
lyttedelen, vil skolen blive kontaktet 
af styrelsen i april. 
 

Når prøverne aflægges som digitalt 
selvrettende: 
Plan b-materialet er trykte 
opgavesæt, som findes i kassen med 
øvrige opgavesæt. 
Styrelsen skal IKKE informeres, hvis 
skolen iværksætter plan b. 

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
http://www.testogprøver.dk/
http://www.eksempel.testogprøver.dk/
http://www.uvm.dk/test-it
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Engelsk/tysk/fransk, 
skriftlig fremstilling 

Trykt opgavesæt Trykt materiale 
Der skal udleveres et trykt 
opgavesæt til eleverne. 
Opgavesættet ligger i kassen med 
trykte opgavesæt. 

 
Hjælpemidler 
Læs mere her: 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkesko
lens-proever/afholdelse/tilladte-
hjaelpemidler/oversigt-9-klasse 

Hvis skolen har bestilt pdf-filer, 
modtager skolen vejledning og 
information om adgang til filerne i 
april. 

 

Biologi/geografi/fysik
/kemi 

Digital 
selvrettende 
prøve  

Digitalt materiale 
Opgavesættet findes på 
www.testogprøver.dk. 
 
Hjælpemidler 
Læs mere her: 
https://uvm.dk/folkeskolen/folke
skolens-
proever/afholdelse/tilladte-
hjaelpemidler/oversigt-9-klasse 

Afvikles på www.testogprøver.dk. 
Inden prøven skal skolen teste, om 
elevens it-hjælpemiddel virker på 
www.eksempel.testogprøver.dk. 
Læs mere på www.uvm.dk/test-it. 
Elever kan også anvende skrivbar 
pdf. Den skal skolen bestille.  Er 
materialet bestilt, modtager skolen 
vejledning og information om 
adgang til filerne i april. 

Skolen kan ikke iværksætte plan B 
uden godkendelse fra Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet.  
 
Hvis skolen fx mister adgangen til 
testogprøver.dk under prøven, skal 
fp@stukuvm.dk kontaktes. 
 
Plan b-materialet findes på en 
administrator-CD, som findes i 
kassen med øvrige opgavesæt. 
Skolen distribuerer prøven til 
eleverne. 

 

*Hvis skolen har bestilt materialer til blinde elever, vil skolen modtage opgavesættene direkte fra Synscenter Refsnæs. Hvis skolen har bestilt forstørrelser af opgavesættet, vil skolen blive kontaktet af styrelsen. 

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
http://www.testogprøver.dk/
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
http://www.testogprøver.dk/
http://www.eksempel.testogprøver.dk/
http://www.uvm.dk/test-it
mailto:fp@stukuvm.dk
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Frivillige skriftlige prøver 

Prøve Prøveform Materiale til brug ved prøven Prøve på særlige vilkår* Plan b 

Tysk/fransk, 
Lytteforståelse, 
læseforståelse og 
sprog og 
sprogbrug 
 

Digital selvrettende 
prøve eller trykt 
opgavesæt 
(frivilligt) 

Når prøverne aflægges som digitalt 
selvrettende: 
Digitalt materiale 
Opgavesættet findes og skal besvares 
på www.testogprøver.dk. 
 
Trykt materiale 
Trykt materiale 
Der skal udleveres et trykt opgavesæt 
(hæfte 1) til eleverne fra start. 
Opgavesættet ligger i kassen med 
trykte opgavesæt. 
 
CD til lytteforståelse 
Til prøven i lytteforståelse skal der 
anvendes en cd, som ligger i kassen 
med trykte opgavesæt. 
 
Når prøverne aflægges på papir: 
Trykt materiale 
Der skal udleveres et trykt opgavesæt 
til eleverne. 
Opgavesættet ligger i kassen med 
trykte opgavesæt. 
 
CD til lytteforståelse 
Til prøven i lytteforståelse skal der 
anvendes en cd, som ligger i kassen 
med trykte opgavesæt. 
 
Hjælpemidler 
Læs mere her: 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskol
ens-proever/afholdelse/tilladte-
hjaelpemidler/oversigt-9-klasse 

Når prøverne aflægges som digitalt 
selvrettende: 
Afvikles på www.testogprøver.dk. 
Inden prøven skal skolen teste, om 
elevens it-hjælpemiddel virker på 
www.eksempel.testogprøver.dk. Læs 
mere på www.uvm.dk/test-it. Elever 
kan også anvende skrivbar pdf. Den 
skal skolen bestille.  Er materialet 
bestilt, modtager skolen vejledning 
og information om adgang til filerne i 
april. 
 
Hvis skolen har bestilt manus til 
lyttedelen, vil skolen blive kontaktet 
af styrelsen i april. 
 
Når prøverne aflægges på papir: 
Hvis skolen har bestilt pdf-filer, 
modtager skolen vejledning og 
information om adgang til filerne i 
april. 
 
Hvis skolen har bestilt manus til 
lyttedelen, vil skolen blive kontaktet 
af styrelsen i april. 
 

Når prøverne aflægges som digitalt 
selvrettende: 
Plan b-materialet er trykte opgavesæt, 
som findes i kassen med øvrige 
opgavesæt. 
Styrelsen skal IKKE informeres, hvis 
skolen iværksætter plan b. 

http://www.testogprøver.dk/
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
http://www.testogprøver.dk/
http://www.eksempel.testogprøver.dk/
http://www.uvm.dk/test-it
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Tysk/fransk, 
skriftlig 
fremstilling 

Trykt opgavesæt Trykt materiale 
Der skal udleveres et trykt opgavesæt 
til eleverne. 
Opgavesættet ligger i kassen med 
trykte opgavesæt. 

 
Hjælpemidler 
Læs mere her: 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskol
ens-proever/afholdelse/tilladte-
hjaelpemidler/oversigt-9-klasse 

Hvis skolen har bestilt pdf-filer, 
modtager skolen vejledning og 
information om adgang til filerne i 
april. 

 

*Hvis skolen har bestilt materialer til blinde elever, vil skolen modtage opgavesættene direkte fra Synscenter Refsnæs. Hvis skolen har bestilt forstørrelser af opgavesættet, vil skolen blive kontaktet af styrelsen. 

 

  

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse
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10. klasse 
 

Frivillige skriftlige prøver 

Prøve Prøveform Materiale til brug ved prøven Prøve på særlige vilkår* Plan B 

Dansk, del a 
(Læsning og 
sprogbrug) 

Digital 
selvrettende 
prøve 

Digitalt materiale 
Opgavesættet findes på 
www.testogprøver.dk. 
 
Trykt materiale 
Der skal udleveres et trykt læsehæfte 
til eleverne. Materialet ligger i kassen 
med trykte opgavesæt. 
 
Hjælpemidler 
Læs mere her: 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskole
ns-proever/afholdelse/tilladte-
hjaelpemidler/oversigt-10-klasse  

Afvikles på www.testogprøver.dk. Inden 
prøven skal skolen teste, om elevens it-
hjælpemiddel virker på 
www.eksempel.testogprøver.dk. Læs 
mere på www.uvm.dk/test-it. Elever 
kan også anvende skrivbar pdf. Den skal 
skolen bestille.  Er materialet bestilt, 
modtager skolen  vejledning og 
information om adgang til filerne i april. 

Skolen kan ikke iværksætte plan B 
uden godkendelse fra Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet.  
 
Hvis skolen fx mister adgangen til 
testogprøver.dk under prøven, skal 
fp@stukuvm.dk kontaktes. 
 
Plan b-materialet er trykte 
opgavesæt, som findes i kassen med 
øvrige opgavesæt. 
 
 

Dansk, del b og c 
(Modtagerrettet 
kommunikation og 
skriftlig fremstilling) 

Prøve med 
adgang til 
internettet 

Digitalt materiale 
Opgavesættet vises på en 
hjemmeside, som tilgås via 
www.testogprøver.dk. 
 
Hjælpemidler 
Læs mere her: 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkes
kolens-proever/afholdelse/tilladte-
hjaelpemidler/oversigt-10-klasse 

Der bliver ikke fremstillet særskilt 
opgavesæt til disse elever. Eleverne 
kan benytte deres it-hjælpemidler 
direkte på prøvematerialet. Læs mere 
på www.uvm.dk/test-it. 

Skolen kan ikke iværksætte plan B 
uden godkendelse fra Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet.  
 
Hvis skolen fx mister adgangen til 
testogprøver.dk under prøven, skal 
fp@stukuvm.dk kontaktes. 
 
Plan b-materialet findes på en 
administrator-CD, som findes i kassen 
med øvrige opgavesæt. Skolen 
distribuerer filen til eleverne. 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskol
ens-proever/afholdelse/adgang-til-
internet 

http://www.testogprøver.dk/
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-10-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-10-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-10-klasse
http://www.testogprøver.dk/
http://www.eksempel.testogprøver.dk/
http://www.uvm.dk/test-it
mailto:fp@stukuvm.dk
http://www.testogprøver.dk/
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-10-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-10-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-10-klasse
http://www.uvm.dk/test-it
mailto:fp@stukuvm.dk
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/adgang-til-internet
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/adgang-til-internet
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/adgang-til-internet
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Matematik Trykt 
opgavesæt 

Trykt materiale 
Der skal udleveres et trykt opgavesæt 
til eleverne. 
Opgavesættet ligger i kassen med 
trykte opgavesæt. 
 
Digitalt materiale 
Der kan være udarbejdet en eller flere 
filer til prøven, som eleverne skal have 
udleveret. Det er derfor vigtigt, at 
eleverne ved prøverne har adgang til 
relevante digitale værktøjer. Læs mere 
i hæftet med retningslinjer, der ligger i 
kassen med trykte opgavesæt. 
 
Hjælpemidler 
Læs mere her: 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskole
ns-proever/afholdelse/tilladte-
hjaelpemidler/oversigt-10-klasse 

Hvis skolen har bestilt pdf-filer, 
modtager skolen vejledning og 
information om adgang til filerne i 
april. 

 

Engelsk/tysk/fransk, 
sprog og sprogbrug 

Digital 
selvrettende 
prøve eller 
trykt 
opgavesæt 
(frivilligt) 

Når prøverne aflægges som digitalt 
selvrettende: 
Digitalt materiale 
Opgavesættet findes og skal besvares 
på testogprøver.dk. 

 
Når prøverne aflægges på papir: 
Trykt materiale 
Der skal udleveres et trykt opgavesæt 
til eleverne. Opgavesættet ligger i 
kassen med trykte opgavesæt. 
 
Hjælpemidler 
Læs mere her: 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskole
ns-proever/afholdelse/tilladte-
hjaelpemidler/oversigt-10-klasse 

Når prøverne aflægges som digitalt 
selvrettende: 
Afvikles på www.testogprøver.dk. 
Inden prøven skal skolen teste, om 
elevens it-hjælpemiddel virker på 
www.eksempel.testogprøver.dk. Læs 
mere på www.uvm.dk/test-it. Elever 
kan også anvende skrivbar pdf. Den 
skal skolen bestille.  Er materialet 
bestilt, modtager skolen vejledning og 
information om adgang til filerne i 
april. 
 
Når prøverne aflægges på papir: 
Hvis skolen har bestilt pdf-filer, 
modtager skolen vejledning og 
information om adgang til filerne i 
april. 

Når prøverne aflægges som digitalt 
selvrettende: 
Plan b-materialet er trykte opgavesæt, 
som findes i kassen med øvrige 
opgavesæt. 
Styrelsen skal IKKE informeres, hvis 
skolen iværksætter plan b. 
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https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-10-klasse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-10-klasse
http://www.testogprøver.dk/
http://www.eksempel.testogprøver.dk/
http://www.uvm.dk/test-it
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Engelsk/tysk/fransk, 
skriftlig fremstilling 

Trykt 
opgavesæt 

Trykt materiale 
Der skal udleveres et trykt opgavesæt 
til eleverne. 
Opgavesættet ligger i kassen med 
trykte opgavesæt. 
 
Hjælpemidler 
Læs mere her: 
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskole
ns-proever/afholdelse/tilladte-
hjaelpemidler/oversigt-10-klasse 

 

Hvis skolen har bestilt pdf-filer, 
modtager skolen vejledning og 
information om adgang til filerne i 
april. 

 

*Hvis skolen har bestilt materialer til blinde elever, vil skolen modtage opgavesættene direkte fra Synscenter Refsnæs. Hvis skolen har bestilt forstørrelser af opgavesættet, vil skolen blive kontaktet af styrelsen. 

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-10-klasse
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