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Veloverstået end-to-end test 2017 af Netprøver.dk  

Der blev den 10. februar 2016 afholdt en end-to-end-test af Netprøver.dk på syv institutioner rundt om 

i landet. Institutionerne stillede to hold til rådighed for en test af systemet samt tilknyttede 

administrative og praktiske procedurer, der knytter sig til prøveafvikling på institutionerne. Testen var 

tilrettelagt, så det ene prøvehold gennemførte uforstyrret, mens det andet prøvehold blev udsat for en 

række planlagte nedbrud og snubletråde. End-to-end testen forløb godt, og de deltagende aktører 

kunne udføre de nødvendige operationer i Netprøver.dk. En stor tak til de deltagende institutioner! 

 

Feedback fra informationsmøder 2017 rundt om i landet  

Ministeriet afholdt i januar og februar 2017 seks velbesøgte informationsmøder om Netprøver.dk rundt 

om i landet. Tak for de mange spørgsmål og forslag, der blev stillet ved møderne. Begge dele vil indgå 

som en vigtig del af arbejdet med at forbedre Netprøver.dk fremadrettet. Præsentationen fra 

informationsmøderne kan findes under ”Aktuelt”på: http://www.uvm.dk/netproever 

 

Hvornår kan institutionerne se deres indberettede prøveplaner i Netprøver.dk? 

Institutionen kan se sine indberettede elever og prøvehold i Netprøver.dk en uge efter sidste frist for 

indberetning af prøveplaner. For sommerterminen 2017 vil det sige mandag den 3. april 2017. Til 

generalprøven den 16. marts 2017 er de fleste af de indberettede prøvehold på nuværende tidspunkt 

synlige i Netprøver.dk. Desværre mangler nogle prøvehold stadig at blive indlæst i Netprøver.dk.  

Når alle prøvehold er indlæst vil der blive informeret om dette via STIL’s driftsinformation.  

 

På informationsmøderne om Netprøver.dk blev det desværre oplyst, at data vil være synlige for 

institutionerne allerede dagen efter en given prøveplan er indberettet. Elever og prøvehold overføres 

imidlertid først fra XPRS til Netprøver.dk en uge efter fristen for indberetning af prøveplaner, fordi 

data på dette tidspunkt i høj grad afspejler den kommende eksamensafvikling. Herved reduceres 

muligheden for fejlvisninger for institutionerne og deraf følgende arbejde med rettelser betydeligt. 

 

Abonnement på driftsinformation om Netprøver.dk  

Ministeriet anbefaler, at institutionernes nøglemedarbejdere i forbindelse med prøveafvikling tilmelder 

sig STIL’s driftsinformation om Netprøver.dk og UNI-Login. Tilmelding kan foretages på: 

http://www.driftsinfo.uni-c.dk (åbnes i andre browsere end Google Chrome).  

http://www.uvm.dk/netproever
http://www.driftsinfo.uni-c.dk/


 

Er opgavesæt i Netprøver.dk tilgængelige for ordblinde elever? 

Ved de skriftlige prøver i maj-juni 2017 - og ved efterfølgende prøveterminer – vil de opgavesæt, der 

distribueres via Netprøver.dk være gjort tilgængelige, så ordblinde elever kan anvende deres it-

hjælpeprogrammer i forbindelse med opgavesættene. Den udgave af opgavesættene, der ligger i 

Netprøver.dk, vil således kunne benyttes, uanset om en elev anvender it-hjælpemidler eller ej.  

 

Bemærk dog, at alle institutioner ved de skriftlige prøver i maj-juni 2017 og august 2017 – i lighed med 

tidligere prøveterminer – skal bestille alt særligt fremstillet prøvemateriale hos Nota. Også opgavesæt, 

der er gjort tilgængelige for ordblinde elever. Det skyldes, at institutionerne skal være i besiddelse af 

tilgængeliggjort backup-materiale til elever med særlige behov, hvis der opstår problemer med at tilgå 

Netprøver.dk.  

 

De opgavesæt der distribueres via Netprøver.dk til generalprøven den 16. marts 2017 vil ikke være gjort 

tilgængelige for ordblinde elever, da der er tale om tidligere stillede opgavesæt. Hvis institutionen ikke 

har tilgængeliggjorte opgavesæt af disse opgavesæt, kan de bestilles hos Nota. 

 

Forberedelse af elever før generalprøven 

Vi opfordrer til, at eleverne har stiftet bekendtskab med Netprøver.dk inden generalprøven. I 

brugervejledningen til elever kan I se, hvordan eleverne kan forberede sig ved at tjekke sit it-udstyr, 

tilføje en e-mail adresse til sin profil, gennemføre en demo-prøve mv. Brugervejledningerne kan  findes 

på www.uvm.dk/netproever/brugervejledninger. 

 

Backup af opgavesæt til generalprøven 2017 

Der er den 24. oktober 2016 udsendt en beskrivelse af, hvilke opgavesæt der benyttes ved 

generalprøven, til alle institutioner. Der vil til generalprøven ikke blive udsendt trykte opgavesæt 

(papirhæfte eller CD-rom) til institutionerne. Backup af opgavesæt, der benyttes ved generalprøven, skal 

hentes af institutionerne på Materialeplatformen. Institutionen har på den måde mulighed for at 

udlevere opgavesættet til eleverne, enten som print, via det lokale netværk eller ved at kopiere usb-stik 

til eleverne, hvis der er behov for backup. 

Ved de skriftlige prøver i maj-juni 2017 og august 2017 vil alle institutioner få tilsendt trykte opgavesæt 

(papirhæfte eller CD-rom), der kan benyttes som back-up, til alle elever til alle skriftlige prøver. Også til 

de prøver, der indgår i Netprøver.dk, jf. dog afsnittet om elever med særlige behov ovenfor.  

 

Vejledningen med nødprocedurer vil blive opdateret forud for de skriftlige prøver i maj-juni 2017 og 

august 2017, så den afspejler, at institutionen har fysisk prøvemateriale til rådighed.    

 

Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk  

Ministeriet har beskrevet nødprocedurer der sikrer, at prøver kan gennemføres, selv om der opstår 

situtationer, hvor opgavesæt ikke kan tilgås af eleverne via Netprøver.dk, eller i situationer hvor 

besvarelser ikke kan afleveres i Netprøver.dk. Nødprocedurerne findes på 

www.uvm.dk/netproever/brugervejledninger. 

http://www.uvm.dk/netproever/brugervejledninger
http://www.uvm.dk/netproever/brugervejledninger


 

Evaluering af generalprøven 2017 

Alle institutioner skal senest torsdag den 16. marts kl. 18 gennemføre en evaluering. Evalueringen 

foretages ved udfyldelse af et kort digitalt spørgeskema og danner baggrund for ministeriets beslutning 

om, hvorvidt der skal gennemføres en 2. generalprøve den 30. marts 2016.  

Spørgeskemaet, der skal anvendes, findes på: https://goo.gl/forms/C4FH5SnKOjzeStGJ3 

(spørgeskemaet vises bedst i Google Chrome).  

 

Information om afholdelse af en eventuel 2. generalprøve vil blive udsendt til alle institutioner mandag 

den 20. marts 2017. 

 

Brugervejledninger  

Der er udarbejdet nye brugervejledninger til elever og eksamensansvarlige vedrørende Netprøver.dk 

version 2017. Brugervejledningerne til henholdsvis prøveansvarlige og prøvevagter er også ved blive 

opdateret, og forventes klar i uge 13. Prøveansvarlige og prøvevagter kan indtil de opdaterede 

brugervejledninger er klar - som hidtil - orientere sig i de eksisterende brugervejledninger på 

http://www.uvm.dk/netproever/brugervejledninger. 

 

Kontakt, spørgsmål og svar om Netprøver.dk 

Information om Netprøver.dk er samlet på: http://www.uvm.dk/netproever. Her kan I også finde 

kontaktoplysninger, hvis I har spørgsmål til dette informationsbrev eller de øvrige materialer. 

 

 

Med venlig hilsen  
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