
#FPnyt nr. 6 om nyheder i testogprøver.dk, 
generalprøve, afprøvning af IT-hjælpemidler, 
udtræk, mundtlig beskikket censur og webinarer   

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige, administrative medarbejdere 
og it-ansvarlige 

Se nyheder for testogprøver.dk
Ved prøverne i maj/juni-terminen 2019 introduceres enkelte æn-

dringer i distributionen af prøvematerialet i testogprøver.dk. Det 

vedrører primært sprogfagsprøverne og prøverne i matematik. 

Læs mere om nyhederne for testogprøver.dk på uvm.dk/fp under 

nyheder, orienteringer og #FPnyt. 

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige, administrative medarbejdere,  
faglærere og it-ansvarlige

Deltag i generalprøven den 19. marts
Ændringer i testogprøver.dk vil blive afprøvet ved generalprøven 

den 19. marts. Skolerne opfordres til at deltage i generalprø-

ven, så skolens personale og elever kan stifte bekendtskab med 

prøveformerne og eventuelle ændringer. Det vil være muligt 

at afprøve alle digitale prøver for både FP9 og FP10. Læs mere 

om generalprøven på uvm.dk/fp under nyheder, orienteringer 

og #FPnyt . Booking til generalprøven kan foretages fra den 11. 

februar til og med den 18. marts 2019.

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige, faglærere og it-ansvarlige

Afprøv elevernes IT-hjælpemidler
Hvis skolen har elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår, 

er det vigtigt i god tid at afprøve, om elevens hjælpemidler fun-

gerer. Læs mere og se online-guiden til afprøvning af it-hjælpe-

midler på uvm.dk/test-it. 

Skoleåret 
2018/2019

Folkeskolens Prøver, februar 2019

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige, administrative medarbejdere 
og it-ansvarlige

Se prøveudtræk og beskikket mundt-
lig censur
Den 8. februar modtager skolen besked om, hvilke prøver der 

er udtrukket til skolens klasser eller hold i maj/juni-terminen 

2018/2019. Oplysninger om udtrækket er fortrolige indtil den 

29. april. Senest den 28. februar modtager skolen en mail om, 

hvorvidt skolen er tildelt en statslig beskikket mundtlig censor i 

maj/juni-terminen 2018/2019. Hvis skolen ikke har modtaget en 

mail om mundtlig censur senest den 28. februar, skal I kontakte 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på fp@stukuvm.dk

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige og faglærere

Webinarer for faglærere om prøver i 
dansk
I februar afholdes der webinarer om prøverne i FP9 og FP10 

Dansk, skriftlig fremstilling og Mundtlig dansk (prøveform B). 

Webinarerne er målrettet faglærere. Du kan læse mere om we-

binarerne og tilmelde dig på uvm.dk/fp under arrangementer.

Fra #FPnyt 18/19 nr. 5 
Revideret vejledning til prøve på særlige vilkår, tjek af 
tilmelding, censorer til FP10 Dansk og opgavesæt fra 
december 2018 

På vej i #FPnyt 18/19 nr. 7
Skriftlig censur og webinarer  

Se udsendte orienteringer

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/nyheder-i-testogproever-dk-ved-proeveafvikling-i-maj-2019
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/generalproeve-i-testogproever-dk-den-19-marts-2019
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/generalproeve-i-testogproever-dk-den-19-marts-2019
www.uvm.dk/test-it
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/arrangementer
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/regler-og-orienteringer


Februar

8. februar Meddelelse om udtræk til maj/juni 2018/2019-prøverne sendes til skolerne

11. februar Booking til de digitale selvrettende prøver åbner i testogprøver.dk

11. februar  Booking til generalprøverne åbner i testogprøver.dk

Ultimo februar Meddelelse om mundtlig censur sendes til skolerne

Marts

19. marts Generalprøve i testogprøver.dk

Ultimo  marts  Meddelelse om skriftlig censur sendes til skolerne

Folkeskolens Prøver
Kalender for februar og marts 2019:

#FPnyt udgives af Styrelsen for Undervisning  og Kvalitet, 

tlf. 33 92 61 00 eller fp@stukuvm.dk

www.testogproever.dk/
www.testogproever.dk/
www.testogproever.dk/
mailto:fp%40stukuvm.dk?subject=

