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Alle institutioner skal benytte Netprøver.dk, når de afvikler de skriftlige prøver i sommer- og 

sygeterminen 2018. Undervisningsministeriet har samlet information om brug af Netprøver.dk til 

prøveterminen under ”Prøveafvikling sommer- og sygetermin 2018” på www.uvm.dk/netproever.  

 

Delprøver uden hjælpemidler 

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

tilfælde skal den første del af prøven, det vil sige delprøven uden hjælpemidler, afvikles på papir 

(ligesom ved tidligere prøveterminer). I har fået tilsendt trykte opgavesæt, der skal benyttes ved 

delprøverne uden hjælpemidler. Eleverne udarbejder og afleverer deres besvarelse på papir.  

 

Institutionen kan fremsende elevernes papirbesvarelser af delprøven uden hjælpemidler til censorerne 

via sporbar postforsendelse eller vælge at indscanne elevernes papirbesvarelser og sende disse til 

censorerne digitalt, for eksempel ved hjælp af sikker e-mail. Censorerne bør af institutionen orienteres 

om den af institutionen valgte fremgangsmåde. 

 

Backup af opgavesæt 

Alle institutioner har fået tilsendt opgavesæt, der kan benyttes som backup til de skriftlige prøver, der 

afvikles via Netprøver.dk. Ved prøver, hvor der sommer 2017 blev uddelt CD-rommer, er der udsendt 

én administrator-CD-rom pr. prøve (i modsætning til tidligere, hvor der blev udsendt en CD-rom til 

hver enkelt elev pr. prøve). Undtagelsen er prøven i musik på stx, hvor der er tilsendt én lyd CD pr. 

elev. 

 

Elevfravær skal registreres i Netprøver.dk inden prøvestart 

Det er vigtigt, at I registrerer fraværende elever som fraværende i Netprøver.dk, inden en prøve sættes i 

gang. Hvis I ikke gør det, vil fraværende elever have adgang til opgavesættet i Netprøver.dk, selvom de 

ikke er fysisk til stede på institutionen ved prøven. 

 

Prøverne starter ikke præcis kl. 9.00 i Netprøver.dk  

Elever, der på en prøvedag er logget ind i Netprøver.dk, inden prøven er startet, vil i Netprøver.dk se et 

ur, der tæller ned til prøvestart. Prøvestarten kan for den enkelte elev være med op til 3 minutters 

forsinkelse i forhold til elevens computers ur, institutionens ur mv. Eksamens- og prøveansvarlige kan 

se en nedtælling svarende til elevernes på fanen ”Elevoversigt pr. lokale”. 

 

Den korte forsinkelse skyldes, at eleverne på landsplan får adgang til opgavesættene med nogle 

sekunders mellemrum for at sikre en stabil prøveafvikling på landsplan. 

 

http://www.uvm.dk/netproever


Eleverne skal i alle tilfælde – som hidtil – have den i læreplanerne fastsatte tid til at besvare 

opgavesættene. 

 

NB! For at sikre en stabil prøveafvikling kan eksamens- og prøveansvarlige først se opgavesættet på 

fanen ”Opgavesæt” ca. 20 minutter efter prøvens start.  

 

Husk at afslutte prøverne i Netprøver.dk 

Når en prøve er slut, og eleverne har afleveret deres besvarelser via Netprøver.dk, skal prøven afsluttes 

i Netprøver.dk. Prøven afsluttes ved, at eksamens- og prøveansvarlige afslutter de berørte prøvehold i 

Netprøver.dk.  

 

Support af Netprøver.dk 

Hvis du har tekniske spørgsmål til Netprøver.dk, kan du kontakte teknisk support for Netprøver.dk på 

tlf.: 7021 2150 eller du kan benytte formular til support. 
 

Telefontider til teknisk support 

Almindelig telefontid: Mandag til torsdag kl. 8.00-16.00 
Fredag kl. 8.00-14.00 

Telefontid på dage med skriftlige prøver: Mandag til fredag, kl. 7.00-17.00 

 

Ved spørgsmål om indberetninger til XPRS kan I rette henvendelse til Kontor for Prøver, Eksamen og 

Test i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på tlf.: 3392 5500. 

 

Andre spørgsmål, herunder faglige spørgsmål om prøverne, kan ligeledes rettes til Kontor for Prøver, 

Eksamen og Test.  

 

 

 

https://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/5/user/login?destination=portal%2F5%2Fgroup%2F11%3FgroupId%3D11

