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Fordeling: Deltagende institutioner 

 

Baggrund 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afviklede den 15. 
marts 2016 generalprøve i Netprøver.dk på de 121 institutioner, som 
udgør institutionsgruppe 1 og som dermed skal anvende Netprøver.dk 
ved sommerprøveterminen 2016.  
 

Indhold 

Generalprøven forløb overordnet godt, idet Netprøver.dk havde 100 % 
oppetid og på intet tidspunkt havde problemer med driftskapaciteten.  
 
Institutionerne blev inviteret til at evaluere deres oplevelse af general-
prøven umiddelbart efter afviklingen. 119 ud af de 121 institutioner har 
deltaget i evalueringen, så der foreligger et solidt billede af institutioner-
nes oplevelse. 
 
Samlet set fandt 59 % af institutionerne, at afviklingen var meget til-
fredsstillende, og 24 % fandt, at den var nogenlunde tilfredsstillende. I 
alt oplevede 83 % af institutionerne således en tilfredsstillende afvikling.  
 
De resterende 17 % af institutionerne melder, at afviklingen var mere 
eller mindre utilfredsstillende.  
 
Ministeriet har analyseret institutionernes indmeldte evalueringer og 
sammenholdt dette med det interne driftsbillede. Analysen viser, at de 
oplevede problemer i de fleste tilfælde kan henføres til ét væsentligt tek-
nisk problem, som er, at IP-adressen for Netprøver.dk var blevet ændret 
mandag den 14. marts klokken 1, dvs. 32 timer før prøveafviklingen 
skulle starte. Denne sene ændring var ikke blevet opdateret på alle de 
DNS-servere, som anvendes af institutionernes it-centre hhv. internetle-
verandører. På de berørte institutioner oplevede man derfor at få beske-
den ”Siden kan ikke vises” eller lignende, når elever og personale forsøg-
te at tilgå Net-prøver.dk. 
 
Mange af de berørte institutioner fik løst problemet i løbet af general-
prøven via kontakt til deres driftsleverandører eller ministeriets support. 
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På de øvrige berørte institutioner tog man nogle af de nødprocedurer i 
anvendelse, som ministeriet har anvist til formålet.  
 
På de fleste institutioner blev generalprøven i Netprøver.dk brugt som 
anledning til at holde en af skolens terminsprøver. Alle elever kunne 
aflevere deres terminsprøvebesvarelse, heraf afleverede langt hovedpar-
ten af eleverne direkte i Netprøver.dk uden brug af nødprocedure. 
 
Konklusion 
Generalprøven forløb overordnet godt, idet Netprøver.dk fungerede 
efter hensigten. Den sene ændring af IP-adressen af Netprøver.dk var 
uhensigtsmæssig, og resulterede desværre i problemer for en række insti-
tutioner. 
 
Derfor får institutionerne mulighed for at tilmelde sig en ekstra general-
prøve, der afholdes torsdag 31. marts 2016, således at alle institutioner og 
elever får mulighed for at opleve en tilfredsstillende prøveafvikling med 
Netprøver.dk, inden systemet tages i brug ved de skriftlige prøver som-
mer 2016. 
 
 


