
 
 

 

Til institutioner med hhx/htx/eux/stx/hf 

 

  

Information om Netprøver.dk, februar 2018 

 

Der afholdes generalprøve af Netprøver.dk på alle institutioner torsdag den 8. marts 2018 og en 

ekstra generalprøve torsdag den 22. marts 2018.  
 

Ministeriet har samlet information om de kommende generalprøver under ”Generalprøve 2018” på 

http://www.uvm.dk/netproever 

 

Udlevering af opgavesæt i Netprøver.dk ved generalprøven  

Til generalprøven skal eleverne tilgå opgavesæt og aflevere besvarelser i Netprøver.dk. Der udsendes 

ikke fysiske udgaver af opgavesættene til brug ved generalprøverne. De relevante opgavesæt kan hentes 

via Materialeplatformen inden generalprøven.  

 

Hvis institutionen ikke ønsker at benytte de af ministeriets udleverede opgavesæt i Netprøver.dk, skal 

institutionen selv udlevere andre opgavesæt til eleverne på de pågældende prøvehold. Uanset hvilket 

opgavesæt institutionen vælger at benytte, skal eleverne tilgå det af ministeriets udleverede opgavesæt i 

Netprøver.dk og aflevere deres besvarelser i Netprøver.dk ved generalprøven, så både udleverings- og 

afleveringsdelen i Netprøver.dk kan blive afprøvet med maksimal belastning – både på institutionen og 

på landsplan – inden sommerens skriftlige prøver.  

 

Delprøver uden hjælpemidler ved generalprøven  

I nogle fag, fx matematik A (stx) og engelsk A (stx), indgår der i prøverne delprøver uden hjælpemidler. 

I disse tilfælde skal den første del af prøven, dvs. delprøven uden hjælpemidler, afvikles på papir 

(ligesom ved tidligere prøveterminer). Hvis institutionen til generalprøven afholder prøver, der 

indeholder en delprøve uden hjælpemidler, skal institutionen selv printe opgavesættet i papir. 

 

  

 

 

 

 

 

Backup af opgavesæt til generalprøven   

I situationer, hvor opgavesæt ikke kan hentes i Netprøver.dk, kan generalprøven gennemføres ved brug 

af en nødprocedure for udlevering af opgavesæt, når institutionen har en backup af opgavesættet. 

Nødproceduren kan fx anvendes, hvis internetforbindelsen i prøvelokalet er ude af drift eller 

Netprøver.dk ikke kan tilgås. 

 

Backup af opgavesæt kan hentes af institutionen på Materialeplatformen. Institutionen har på den måde 

mulighed for at udlevere opgavesættet til eleverne, enten på papir eller digitalt via det lokale netværk, 

Til sommerterminen (maj-juni) 2018 og sygeterminen (august) 2018 vil alle institutioner få tilsendt trykte 

opgavesæt, der skal benyttes ved delprøverne uden hjælpemidler. Eleverne udarbejder og afleverer deres besvarelse 

på papir. Ministeriet vil udsende nærmere information om dette i forhold til de enkelte prøver i løbet af den 

kommende tid. 

 

http://www.uvm.dk/netproever
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som beskrevet i vejledningen ”Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk”, der findes på 

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

 

 

  

 

Tilgængelige opgavesæt til ordblinde elever i Netprøver.dk ved generalprøven  

Alle opgavesæt fra 2017, der udleveres via Netprøver.dk til generalprøven, er gjort tilgængelige for 

ordblinde elever, så eleverne kan anvende deres it-hjælpeprogrammer under prøven. Opgavesæt fra 

2016 eller tidligere, der udleveres via Netprøver.dk til generalprøven, er ikke gjort tilgængelige for  

 

Tilgængelige opgavesæt til ordblinde elever i Netprøver.dk ved generalprøven  

Alle opgavesæt fra 2017, der udleveres via Netprøver.dk til generalprøven, er gjort tilgængelige for 

ordblinde elever, så eleverne kan anvende deres it-hjælpeprogrammer under prøven. Opgavesæt fra 

2016 eller tidligere, der udleveres via Netprøver.dk til generalprøven, er ikke gjort tilgængelige for 

ordblinde elever. Tilgængeliggørelse af opgavesæt, kan bestilles hos Nota, hvis institutionen har en 

bevilling til eleven gennem Specialpædagogisk Støtte (SPS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klarmelding af opgavesæt i Netprøver.dk  kort før prøvens start 

Kort før prøvens start skal institutionen klarmelde opgavesættet i Netprøver.dk for at eleverne kan tilgå 

det, når prøvens starttidspunkt er passeret. Elever der ikke er tilstede skal forinden registreres 

fraværende, da de ellers kan se opgavesættet. 
 

I brugervejledningerne til henholdsvis prøveansvarlige og eksamensansvarlige, er det beskrevet, 

hvordan en prøve rent teknisk klargøres i Netprøver.dk. Brugervejledningerne findes på: 

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

 

Nedtælling til prøvestart i Netprøver.dk 

Elever, der logger ind i Netprøver.dk, inden prøven er startet, vil se et ur, der tæller ned, indtil prøven 

starter. Det betyder, at prøvestarten for den enkelte elev kan være med nogle sekunders forsinkelse, fx i 

forhold til uret på elevens computer. Den korte forsinkelse skyldes, at eleverne på landsplan får adgang 

til opgavesættene med nogle sekunders spredning for at sikre en stabil prøveafvikling. Eleverne skal i 

alle tilfælde – som hidtil – have den i læreplanerne fastsatte tid til at besvare opgavesættene. 

t                                                                                                                                                

Datoer for generalprøven i 2019 

Der vil også i skoleåret 2018/2019 blive afholdt generalprøve i Netprøver.dk. Datoerne for 

generalprøven er torsdag den 7. marts 2019. Desuden afholdes en ekstra generalprøve torsdag den 

Til sommerterminen (maj-juni) 2018 og sygeterminen (august) 2018 vil alle institutioner få tilsendt opgavesæt, 

der kan benyttes som backup til de skriftlige prøver, der afvikles via Netprøver.dk. Ved prøver, hvor der sommer 

2017 blev uddelt et papirhæfte, vil institutionen få tilsendt papirhæfter til alle elever. Ved prøver, hvor der 

sommer 2017 blev uddelt CD-rommer, vil institutionen få tilsendt én administrator-CD-rom (i modsætning til 

tidligere, hvor der blev tilsendt én CD-rom til hver enkelt elev). Ministeriet vil udsende nærmere information om 

dette i forhold til de enkelte prøver i løbet af den kommende tid. 

 

Til sommerterminen (maj-juni) 2018 og sygeterminen (august) 2018 vil de opgavesæt, der udleveres via 

Netprøver.dk være gjort tilgængelige, så ordblinde elever kan anvende deres it-hjælpeprogrammer under prøven. 

Alle de opgavesæt, der tilgås via Netprøver.dk, vil således kunne anvendes af alle elever, uanset om eleven 

anvender et it-hjælpemiddel eller ej.   

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/netproever/brugervejledninger
http://www.uvm.dk/netproever/brugervejledninger
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21. marts 2019. Generalprøven i 2019 skal bl.a benyttes til at afprøve den nye monitoreringsfunktion i 

Netprøver.dk, som institutionerne kan benytte til at afsløre og dokumentere snyd ved prøverne. 

 

Kontakt, spørgsmål og svar om Netprøver.dk  

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

brugervejledninger til Netprøver.dk og kontaktoplysninger, hvis I har spørgsmål til dette 

informationsbrev eller de øvrige materialer. 

 

 
 

 

 

 

http://www.uvm.dk/netproever

