
 
1 af 13 

 
 

 

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2019 
 

 

Indhold 
 

Indledning ................................................................................................................................................................ 1 
Bilag til opgavesæt .................................................................................................................................................. 1 
Prøver med delprøver uden hjælpemidler ........................................................................................................... 1 
Prøver med centralt stillet forberedelsesmateriale, projektoplæg mv. ............................................................ 9 
Øvrige skriftlige prøver med særlige opmærksomhedspunkter ift. Netprøver.dk ...................................... 12 
 
 

Indledning 

Ved de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser og i eux-forløb ved henholdsvis sommer- og 

sygeterminen 2019 udleveres opgavesæt til eksaminanderne via Netprøver.dk. For de fleste skriftlige 

prøver betyder det, at opgavesættet udleveres kl. 9.00 i Netprøver.dk, og at eksaminanden skal aflevere 

sin besvarelse i Netprøver.dk, når prøven slutter.  

 

Bemærk dog, at eksaminanderne først har adgang til opgavesættet i Netprøver.dk, når opgavesættet er 

klarmeldt af institutionen i Netprøver.dk. Se ministeriets vejledning for eksamensansvarlige eller for 

prøveansvarlige i forhold til klarmelding af opgavesæt.  

 

Der er imidlertid en række af de skriftlige prøver, der ikke afvikles som ovenfor beskrevet. Det drejer 

sig fx om prøver, hvor der indgår delprøver uden hjælpemidler, og prøver hvor der indgår et 

forberedelsesmateriale. Afviklingen af disse prøver er beskrevet i tabellerne nedenfor.  

 

Bilag til opgavesæt 

Enkelte opgavesæt kan som ved tidligere prøveterminer indeholde bilag, som eleverne kan benytte, når 

de udarbejder deres besvarelse. Bilagene vil i givet fald blive udleveret via Netprøver.dk sammen med 

resten af opgavesættet. Hvis eleven vil benytte et sådant bilag, skal de som udgangspunkt udfyldes og 

afleveres digitalt af eleven. Hvis eleven ønsker at udfylde bilaget på papir, skal eleven printe bilaget, 

indscanne det udfyldte bilag og efterfølgende aflevere bilaget i Netprøver.dk, eventuelt som 

ekstramateriale. Print og indscanning af bilag kan også foretages af institutionen, men institutionen er 

ikke forpligtet til dette. 

 

Prøver med delprøver uden hjælpemidler 

I nogle skriftlige prøver indgår der delprøver uden hjælpemidler. I disse tilfælde vil den første del af 

prøven, dvs. delprøven uden hjælpemidler, fortsat skulle afvikles på papir (ligesom ved tidligere 

prøveterminer). Ved disse prøver skal institutionen udlevere det trykte prøvemateriale til eleverne. Alle 

institutioner skal i sommer- og sygeterminen 2019 selv bestille det fysiske prøvemateriale til de 1. 

delprøver, der afvikles på papir. Bestillingen foregår via Prøveshoppen, hvorefter institutionerne får 

tilsendt materialet. Læs mere om Prøveshoppen og se en vejledning via www.uvm.dk. Det fremgår af 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/
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tabel 1 nedenfor, hvad der for hver enkelt af disse prøver skal udleveres til eleverne af institutionen, og 

hvad der udleveres via Netprøver.dk. Eleverne skal udarbejde og aflevere deres besvarelse af delprøven 

uden hjælpemidler på papir. Fra sommertermin 2019 åbner Netprøver.dk som udgangspunkt ved 

prøvens start kl. 09.00, så ordblinde elever kan tilgå tilgængeliggjorte 1. delprøver uden hjælpemidler i 

Netprøver.dk. Ordblinde elever skal ikke aflevere deres besvarelse af delprøven uden hjælpemidler i 

Netprøver.dk, men enten aflevere en håndskrevet besvarelse eller få institutionen til at printe en digital 

besvarelse. 

 

Ved den anden del af disse prøver, dvs. delprøven med hjælpemidler, får eleverne udleveret 

opgavesættet i Netprøver.dk og de skal aflevere deres besvarelser digitalt i Netprøver.dk. I nogle 

tilfælde skal eleverne allerede have udleveret den anden del af opgavesættet i fysisk format af 

institutionen fra prøvens start (se tabel 1 nedenfor). Hvis det er tilfældet, får institutionen, når de har 

bestilt prøven i Prøveshoppen, tilsendt et fysisk eksemplar (pr. elev) både af 1. og 2. delprøve, så de kan 

udlevere disse til eleverne ved prøvens start. Bemærk i øvrigt, at opgavesættet, der skal bruges til den 

andel del af prøven, skal klarmeldes af institutionen i Netprøver.dk, inden eleven kan tilgå det i 

Netprøver.dk (ligesom ved andre skriftlige prøver, der afvikles via Netprøver.dk). 

 

Institutionen kan fremsende elevernes papirbesvarelser af delprøven uden hjælpemidler til censorerne 

via sporbar postforsendelse (ligesom ved tidligere prøveterminer) eller vælge at indscanne elevernes 

papirbesvarelser og sende disse til censorerne digitalt, fx ved hjælp af sikker e-mail. Censorerne bør af 

institutionen orienteres om den af institutionen valgte fremgangsmåde. 

 

I tabel 1 er vist en oversigt over, hvordan prøver, der indeholder delprøver uden hjælpemidler, afvikles 

ved sommer- og sygeterminen 2019. 

 

Tabel 1: Afvikling af prøver med delprøver uden hjælpemidler 
Udd

anne

lse  

Fag/ 

niveau 

Udlevering ved prøvens start  

 

Udlevering ved anden del 

af prøven, hvor der må 

benyttes hjælpemidler  

Aflevering af besvarelse 

Stx GL  

Engelsk A 

Hele opgavesættet (dvs. to 

papirhæfter med hhv. første og 

anden delprøve) skal udleveres af 

institutionen kl. 9.00. Ordblinde 

elever kan tilgå opgavesættet i 

Netprøver.dk kl. 9.00.Bemærk, at 

eksaminanderne først kan tilgå 

materialet i Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Eksaminanderne må orientere sig i 

hele det udleverede opgavesæt fra 

prøvens start. 

Anden del af opgavesættet 

udleveres via Netprøver.dk. 

Denne del svarer til det ene 

af de to papirhæfter, der er 

udleveret ved prøvens start.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk en time efter 

prøvens start (kl. 10.00). 

Bemærk, at eksaminanderne 

først kan tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udfylder 

eksaminanden det 

udleverede papirhæfte, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Stx GL  

Engelsk B 

Hele opgavesættet (dvs. to 

papirhæfter med hhv. første og 

Anden del af opgavesættet 

udleveres via Netprøver.dk. 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udfylder 
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anden delprøve) skal udleveres af 

institutionen kl. 9.00. Ordblinde 

elever kan tilgå opgavesættet i 

Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Eksaminanderne må orientere sig i 

hele det udleverede opgavesæt fra 

prøvens start. 

Denne del svarer til det ene 

af de to papirhæfter, der er 

udleveret ved prøvens start.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk en time efter 

prøvens start (kl. 10.00). 

Bemærk, at eksaminanderne 

først kan tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

eksaminanden det 

udleverede papirhæfte, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Stx GL  

Fransk 

begynderspro

g A, digital 

Et papirhæfte med delprøven uden 

hjælpemidler skal udleveres af 

institutionen kl. 9.00. Ordblinde 

elever kan tilgå delprøven uden 

hjælpemidler i Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

 

Anden del af opgavesættet 

udleveres via Netprøver.dk.  

Når eksaminanden, senest 

en time efter prøvens start 

(kl. 10.00), har afleveret sin 

besvarelse af delprøven 

uden hjælpemidler til 

institutionen, må 

eksaminanden få udleveret 

anden del af opgavesættet i 

Netprøver.dk. 

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk fra prøvens 

start (kl. 9.00), hvis det er 

klarmeldt af institutionen i 

Netprøver.dk. 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udfylder 

eksaminanden det 

udleverede papirhæfte, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Stx GL  

Matematik A 

Hele opgavesættet (et samlet 

papirhæfte, der indeholder begge 

delprøver) skal udleveres af 

institutionen kl. 9.00. Ordblinde 

elever kan tilgå opgavesættet i 

Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Eksaminanderne må orientere sig i 

hele det udleverede opgavesæt fra 

prøvens start. 

Hele opgavesættet, der 

svarer til det udleverede 

papirhæfte, udleveres via 

Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk en time efter 

prøvens start (kl. 10.00). 

Bemærk, at eksaminanderne 

først kan tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udarbejder 

eksaminanden en 

besvarelse på papir, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Stx GL  

Matematik A, 

digital 

Opgavesættet (et samlet papirhæfte, 

der indeholder begge delprøver) skal 

udleveres af institutionen kl. 9.00. 

Ordblinde elever kan tilgå 

opgavesættet i Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

Opgavesættet, der svarer til 

det udleverede papirhæfte, 

og forberedelsesmaterialet, 

som tidligere er udleveret af 

institutionen, udleveres via 

Netprøver.dk.  

 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udarbejder 

eksaminanden en 

besvarelse på papir, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 
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når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

Forberedelsesmaterialet (udleveret til 

institutionen på én cd-rom) skal 

udleveres af institutionen i perioden 

inden prøven. 

 

Eksaminanderne må orientere sig i 

hele det udleverede opgavesæt og 

forberedelsesmateriale fra prøvens 

start. 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk to timer efter 

prøvens start (kl. 11.00). 

Bemærk, at eksaminanderne 

først kan tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Stx NY  

Matematik A 

Hele opgavesættet (et samlet 

papirhæfte, der indeholder begge 

delprøver) skal udleveres af 

institutionen kl. 9.00. Ordblinde 

elever kan tilgå opgavesættet i 

Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Eksaminanderne må orientere sig i 

hele det udleverede opgavesæt fra 

prøvens start. 

 

Forberedelsesmateriale (udleveret til 

institutionen på én cd-rom) skal 

udleveres af institutionen i perioden 

inden prøven. 

Opgavesættet, der svarer til 

det udleverede papirhæfte, 

og forberedelsesmaterialet, 

som tidligere er udleveret af 

institutionen, udleveres via 

Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk to timer efter 

prøvens start (kl. 11.00). 

Bemærk, at eksaminanderne 

først kan tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udarbejder 

eksaminanden en 

besvarelse på papir, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

 

Stx GL  

Matematik B 

Hele opgavesættet (et samlet 

papirhæfte, der indeholder begge 

delprøver) skal udleveres af 

institutionen kl. 9.00. Ordblinde 

elever kan tilgå opgavesættet i 

Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Eksaminanderne må orientere sig i 

hele det udleverede opgavesæt fra 

prøvens start. 

Hele opgavesættet, der 

svarer til det udleverede 

papirhæfte, udleveres via 

Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk en time efter 

prøvens start (kl. 10.00). 

Bemærk, at eksaminanderne 

først kan tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udarbejder 

eksaminanden en 

besvarelse på papir, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Stx NY  

Matematik B 

(inkl. tonet 

biologi og 

samfundsfag) 

Hele opgavesættet (et samlet 

papirhæfte, der indeholder begge 

delprøver) skal udleveres af 

institutionen kl. 9.00. Ordblinde 

elever kan tilgå opgavesættet i 

Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

Hele opgavesættet udleveres 

via Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk halvanden 

time efter prøvens start (kl. 

10.30). Bemærk, at 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udarbejder 

eksaminanden en 

besvarelse på papir, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 



 
5 af 13 

 
 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Eksaminanderne må orientere sig i 

hele det udleverede opgavesæt fra 

prøvens start. 

 

eksaminanderne først kan 

tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Stx GL  

Musik A* 

Hele opgavesættet (dvs. to 

papirhæfter med hhv. første og 

anden delprøve) skal udleveres af 

institutionen. Lydfiler til brug ved 

delprøven uden hjælpemidler 

udleveres på en cd og via 

Netprøver.dk.  

 

Lydfilerne er tilgængelige i 

Netprøver.dk fra prøvens start (kl. 

8.00*). Bemærk, at eksaminanderne 

først kan tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når opgavesættet er 

klarmeldt af institutionen i 

Netprøver.dk. 

 

Eksaminanderne må orientere sig i 

det af institutionen udleverede 

opgavesæt og lydfilerne til første 

delprøve fra prøvens start. 

Anden del af opgavesættet 

udleveres via Netprøver.dk. 

Denne del svarer til det 

andet af de to papirhæfter, 

der er udleveret ved 

prøvens start, samt lyd- og 

XML-filer. 

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk fra prøvens 

start (kl. 8.00*). Bemærk, at 

eksaminanderne først kan 

tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udfylder 

eksaminanden det 

udleverede papirhæfte, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Stx GL  

Spansk A, 

digital 

Et papirhæfte med delprøven uden 

hjælpemidler skal udleveres af 

institutionen kl. 9.00. Ordblinde 

elever kan tilgå delprøven uden 

hjælpemidler i Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Anden del af opgavesættet 

udleveres via Netprøver.dk.  

Når eksaminanden, senest 

en time efter prøvens start 

(kl. 10.00), har afleveret sin 

besvarelse af delprøven 

uden hjælpemidler til 

institutionen må 

eksaminanden få udleveret 

den anden del af 

opgavesættet. 

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk fra prøvens 

start (kl. 09.00), hvis det er 

klarmeldt af institutionen i 

Netprøver.dk. 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udfylder 

eksaminanden det 

udleverede papirhæfte, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Hhx GL  

Fransk 

begynderspro

g A, digital 

Et papirhæfte med delprøven uden 

hjælpemidler skal udleveres af 

institutionen. Ordblinde elever kan 

tilgå delprøven uden hjælpemidler i 

Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

Anden del af opgavesættet 

udleveres via Netprøver.dk.  

Når eksaminanden, senest 

en time efter prøvens start 

(kl. 10.00), har afleveret sin 

besvarelse af delprøven 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udfylder 

eksaminanden det 

udleverede papirhæfte, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 
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kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

uden hjælpemidler til 

institutionen må 

eksaminanden få udleveret 

den anden del af 

opgavesættet. 

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk fra prøvens 

start (kl. 9.00), hvis det er 

klarmeldt af institutionen i 

Netprøver.dk. 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Hhx GL  

Matematik A 

Det trykte opgavesæt (et samlet 

papirhæfte, der indeholder begge 

delprøver) skal udleveres af 

institutionen kl. 9.00. Ordblinde 

elever kan tilgå opgavesættet i 

Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Eksaminanderne må orientere sig i 

det af institutionen udleverede 

opgavesæt fra prøvens start. 

Hele opgavesættet, der 

svarer til det udleverede 

papirhæfte samt evt. Excel-

ark, udleveres via 

Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk en time efter 

prøvens start (kl. 10.00). 

Bemærk, at eksaminanderne 

først kan tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udarbejder 

eksaminanden en 

besvarelse på papir, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Hhx GL  

Matematik B 

Det trykte opgavesæt (et samlet 

papirhæfte, der indeholder begge 

delprøver) skal udleveres af 

institutionen kl. 9.00. Ordblinde 

elever kan tilgå opgavesættet i 

Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Eksaminanderne må orientere sig i 

det af institutionen udleverede 

opgavesæt fra prøvens start. 

Hele opgavesættet, der 

svarer til det udleverede 

papirhæfte samt evt. Excel-

ark, udleveres via 

Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk en time efter 

prøvens start (kl. 10.00). 

Bemærk, at eksaminanderne 

først kan tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udarbejder 

eksaminanden en 

besvarelse på papir, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Hhx GL  

Spansk A, 

digital 

Et papirhæfte med delprøven uden 

hjælpemidler skal udleveres af 

institutionen. Ordblinde elever kan 

tilgå delprøven uden hjælpemidler i 

Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Anden del af opgavesættet 

udleveres via Netprøver.dk.  

Når eksaminanden, senest 

en time efter prøvens start 

(kl. 10.00), har afleveret sin 

besvarelse af delprøven 

uden hjælpemidler til 

institutionen må 

eksaminanden få udleveret 

den anden del af 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udfylder 

eksaminanden det 

udleverede papirhæfte, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 



 
7 af 13 

 
 

opgavesættet. 

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk fra prøvens 

start (kl. 9.00), hvis det er 

klarmeldt af institutionen i 

Netprøver.dk. 

Htx GL  

Engelsk B 

Et papirhæfte med delprøven uden 

hjælpemidler skal udleveres af 

institutionen kl. 9.00. Ordblinde 

elever kan tilgå delprøven uden 

hjælpemidler i Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Anden del af opgavesættet 

udleveres via Netprøver.dk.  

Når eksaminanden, senest 

en time efter prøvens start 

(kl. 10.00), har afleveret sin 

besvarelse af delprøven 

uden hjælpemidler til 

institutionen må 

eksaminanden starte 

computeren og tilgå anden 

del af opgavesættet. 

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk fra prøvens 

start (kl. 9.00), hvis det er 

klarmeldt af institutionen i 

Netprøver.dk. 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udfylder 

eksaminanden det 

udleverede papirhæfte, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Hf GL  

Engelsk B 

Hele opgavesættet (dvs. to 

papirhæfter med hhv. første og 

anden delprøve) skal udleveres af 

institutionen kl. 9.00. Ordblinde 

elever kan tilgå opgavesættet i 

Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Eksaminanderne må orientere sig i 

hele det udleverede opgavesæt fra 

prøvens start. 

Anden del af opgavesættet 

udleveres via Netprøver.dk. 

Denne del svarer til det ene 

af de to papirhæfter, der er 

udleveret ved prøvens start.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk en time efter 

prøvens start (kl. 10.00). 

Bemærk, at eksaminanderne 

først kan tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udfylder 

eksaminanden det 

udleverede papirhæfte, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Hf GL  

Matematik B 

Hele opgavesættet (et samlet 

papirhæfte, der indeholder begge 

delprøver) skal udleveres af 

institutionen kl. 9.00. Ordblinde 

elever kan tilgå opgavesættet i 

Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Eksaminanderne må orientere sig i 

Opgavesættet, der svarer til 

det udleverede papirhæfte, 

og forberedelsesmaterialet, 

som tidligere er udleveret af 

institutionen, udleveres via 

Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk en time efter 

prøvens start (kl. 10.00). 

Bemærk, at eksaminanderne 

først kan tilgå materialet i 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udarbejder 

eksaminanden en 

besvarelse på papir, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 
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hele det udleverede opgavesæt fra 

prøvens start. 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

Hf NY  

Matematik B 

Det trykte opgavesæt (et samlet 

papirhæfte, der indeholder begge 

delprøver) skal udleveres af 

institutionen kl. 9.00. Ordblinde 

elever kan tilgå opgavesættet i 

Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Forberedelsesmaterialet udleveres 

forud for prøven i digitalt format via 

Materialeplatformen. 

 

Eksaminanderne må orientere sig i 

det af institutionen udleverede 

opgavesæt fra prøvens start. 

Hele opgavesættet, der 

svarer til det udleverede 

papirhæfte samt evt. Excel-

ark, og 

forberedelsesmaterialet, 

som tidligere er udleveret af 

institutionen, udleveres via 

Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk halvanden 

time efter prøvens start (kl. 

10.30). Bemærk, at 

eksaminanderne først kan 

tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udarbejder 

eksaminanden en 

besvarelse på papir, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Hf NY  

Matematik C 

Det trykte opgavesæt (et samlet 

papirhæfte, der indeholder begge 

delprøver) skal udleveres af 

institutionen kl. 9.00. Ordblinde 

elever kan tilgå opgavesættet i 

Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Eksaminanderne må orientere sig i 

det af institutionen udleverede 

opgavesæt fra prøvens start. 

Hele opgavesættet, der 

svarer til det udleverede 

papirhæfte samt evt. Excel-

ark mv., udleveres via 

Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk en time efter 

prøvens start (kl. 10.00). 

Bemærk, at eksaminanderne 

først kan tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udarbejder 

eksaminanden en 

besvarelse på papir, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Vaf GL  

Kinesisk A 

Hele opgavesættet (dvs. to 

papirhæfter med hhv. første og 

anden delprøve) skal udleveres af 

institutionen kl. 9.00. Ordblinde 

elever kan tilgå opgavesættet i 

Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Eksaminanderne må orientere sig i 

hele det udleverede opgavesæt fra 

Anden del af opgavesættet 

udleveres via Netprøver.dk. 

Denne del svarer til det ene 

af de to papirhæfter, der er 

udleveret ved prøvens start.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk en time efter 

prøvens start (kl. 10.00). 

Bemærk, at eksaminanderne 

først kan tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 
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prøvens start. institutionen i 

Netprøver.dk. 

Gs GL  

Dansk A 

Papirhæftet med første delprøve skal 

udleveres af institutionen kl. 9.00. 

Ordblinde elever kan tilgå første 

delprøve i Netprøver.dk kl. 9.00. 

Bemærk, at eksaminanderne først 

kan tilgå materialet i Netprøver.dk, 

når opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i Netprøver.dk. 

 

Anden del af opgavesættet 

udleveres via Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk halvanden 

time efter prøvens start (kl. 

10.30). Bemærk, at 

eksaminanderne først kan 

tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udarbejder 

eksaminanden en 

besvarelse på papir, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

* Prøven kan også afvikles kl. 13.00-18.00, hvis institutionen ønsker dette. I givet fald skal institutionen sikre, at eksaminanderne ikke har 

adgang til opgavesættet før kl. 13.00. Hvis der er tale om et helt prøvehold, kan institutionen vente til kl. 13.00 med at klarmelde opgavesættet i 

Netprøver.dk. Hvis der er tale om et prøvehold, hvor nogle eksaminander starter prøven kl. 8.00, og andre eksaminander starter prøven kl. 

13.00, kan institutionen registrere de eksaminander, der skal starte kl. 13.00, som ”Ikke mødt” i Netprøver.dk før kl. 8.00, og så efterfølgende 

fjerne denne registrering kl. 13.00, når eksaminanderne skal have udleveret opgavesættet.   

 

Prøver med centralt stillet forberedelsesmateriale, projektoplæg mv. 

I nogle fag, fx matematik B (htx) og erhvervscase (hhx), indgår der i prøverne et centralt stillet 

projektoplæg, bilagsmateriale eller forberedelsesmateriale. Forberedelsesmaterialer og projektoplæg 

udleveres ikke via Netprøver.dk, men hvis prøven afsluttes med en skriftlig prøve, som fx i matematik 

A (htx)så udleveres opgavesættet til denne via Netprøver.dk. 

 

Projektoplæg, bilagsmateriale og forberedelsesmateriale til prøver, hvor dette udleveres før selve 

prøven, skal bestilles via Prøveshoppen. Materialet sendes som én administrator-cd pr. bestilling. I 

nogle tilfælde vil forberedelsesmaterialet være med i bestillingen af en prøve, dette vil stå under den 

enkelte prøveforekomst i Prøveshoppen. 

 

I tabel 2 er vist en oversigt over, hvordan prøver, der indeholder et centralt stillet projektoplæg, 

bilagsmateriale eller forberedelsesmateriale, afvikles ved sommer- og sygeterminen 2019. 

 

Tabel 2: Afvikling af centralt stillede projektoplæg, bilagsmateriale og forberedelsesmateriale 
Uddannelse  Fag/ 

niveau 

Udlevering af 

forberedelsesmateriale/bi

lagsmateriale/ 

projektoplæg/tema/case 

Udlevering af opgavesæt  Aflevering af besvarelse 

Stx Almen 

studieforbered

else (AT) 

AT-opgaven udleveres via 

særlig hjemmeside 

(https://at.netproever.dk). 

Der udleveres ikke 

yderligere. 

Eksaminanden udarbejder 

en synopsis, som afleveres 

til institutionen. 

Prøven afsluttes med en 

mundtlig eksamination. 

Stx GL  

Matematik A, 

Forberedelsesmateriale 

(udleveret til institutionen 

Opgavesættet udleveres af 

institutionen i papirformat 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udarbejder 

https://at.netproever.dk/
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netadgang på én cd-rom) skal 

udleveres af institutionen i 

perioden inden prøven. 

ved prøvens start kl. 9.00 

(Ordblinde elever kan tilgå 

opgavesættet i 

Netprøver.dk kl. 9.00). 

Efter to timer (kl. 11.00) 

udleveres opgavesættet, der 

svarer til det udleverede 

papirhæfte, og 

forberedelsesmaterialet, 

som tidligere er udleveret af 

institutionen, via 

Netprøver.dk.  

eksaminanden en 

besvarelse på papir, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Stx NY  

Matematik A 

Forberedelsesmateriale 

(udleveret til institutionen 

på én cd-rom) skal 

udleveres af institutionen i 

perioden inden prøven. 

Hele opgavesættet udleveres 

af institutionen i 

papirformat ved prøvens 

start kl. 9.00 (Ordblinde 

elever kan tilgå 

opgavesættet i 

Netprøver.dk kl. 9.00). 

Efter to timer (kl. 11.00) 

udleveres 2. del af 

opgavesættet og 

forberedelsesmaterialet, 

som tidligere er udleveret af 

institutionen, via 

Netprøver.dk.  

 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udarbejder 

eksaminanden en 

besvarelse på papir, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

Hhx GL 

Erhvervscase 

Den centralt stillede case 

(digital) skal udleveres i 

digitalt format af 

institutionen ved hjælp af 

den tilsendte administrator 

cd-rom. 

Der udleveres ikke 

yderligere. 

Eksaminanderne 

udarbejder en synopsis, 

som afleveres til 

institutionen. 

Prøven afsluttes med en 

mundtlig eksamination. 

Hhx NY 

Erhvervscase 

Den centralt stillede case 

(digital) skal udleveres i 

digitalt format af 

institutionen ved hjælp af 

den tilsendte administrator 

cd-rom. 

Der udleveres ikke 

yderligere. 

Eksaminanderne 

udarbejder en synopsis, 

som afleveres til 

institutionen. 

Prøven afsluttes med en 

mundtlig eksamination. 

Hhx NY  

Matematik B 

Det centralt udmeldte tema 

(digitalt) skal udleveres i 

digitalt format af 

institutionen ved hjælp af 

den tilsendte administrator 

cd-rom. 

Der udleveres ikke 

yderligere. 

Eksaminanderne 

udarbejder en 

projektrapport, som 

afleveres til institutionen. 

Prøven afsluttes med en 

mundtlig eksamination. 

Htx GL  

Matematik A 

Forberedelsesmateriale 

(udleveret til institutionen 

på én cd-rom) skal 

udleveres af institutionen to 

dage inden prøven. 

Hele opgavesættet, samt det 

tidligere udleverede 

forberedelsesmateriale, 

udleveres via Netprøver.dk 

ved prøvens start (kl. 

09.00).  

Eksaminanden afleverer sin 

samlede besvarelse i 

Netprøver.dk. 
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Bemærk, at eksaminanderne 

først kan tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

Htx GL  

Matematik B 

Det centralt udmeldte tema 

(digitalt) skal udleveres i 

digitalt format af 

institutionen ved hjælp af 

den tilsendte administrator 

cd-rom. 

Der udleveres ikke 

yderligere. 

Eksaminanderne 

udarbejder en 

projektrapport, som 

afleveres til institutionen. 

Prøven afsluttes med en 

mundtlig eksamination. 

Htx NY  

Matematik B 

Det centralt udmeldte tema 

(digitalt) skal udleveres i 

digitalt format af 

institutionen ved hjælp af 

den tilsendte administrator 

cd-rom. 

Der udleveres ikke 

yderligere. 

Eksaminanderne 

udarbejder en 

projektrapport, som 

afleveres til institutionen. 

Prøven afsluttes med en 

mundtlig eksamination. 

Htx GL  

Teknologi B 

Projektoplæg (udleveret til 

institutionen på én cd-rom) 

skal udleveres af 

institutionen. 

Der udleveres ikke 

yderligere. 

Eksaminanderne 

udarbejder en 

projektrapport, som 

afleveres til institutionen. 

Prøven afsluttes med en 

mundtlig eksamination. 

Htx NY  

Teknologi B 

Projektoplæg (udleveret til 

institutionen på én cd-rom) 

skal udleveres af 

institutionen. 

Der udleveres ikke 

yderligere. 

Eksaminanderne 

udarbejder en 

projektrapport, som 

afleveres til institutionen. 

Prøven afsluttes med en 

mundtlig eksamination. 

Hf NY  

Matematik B** 

Forberedelsesmaterialet skal 

udleveres i digitalt format af 

institutionen ved hjælp af 

den tilsendte administrator 

cd-rom. 

Opgavesættet udleveres af 

institutionen i papirformat 

ved prøvens start kl. 9.00 

(Ordblinde elever kan tilgå 

opgavesættet i 

Netprøver.dk kl. 9.00). 

Efter halvanden time (kl. 

10.30) udleveres 

opgavesættet, der svarer til 

det udleverede papirhæfte 

samt evt. Excel-ark, og 

forberedelsesmaterialet, 

som tidligere er udleveret af 

institutionen, via 

Netprøver.dk.  

 

Ved delprøven uden 

hjælpemidler udarbejder 

eksaminanden en 

besvarelse på papir, som 

afleveres til institutionen. 

Ved den anden del af 

prøven afleverer 

eksaminanden sin 

besvarelse i Netprøver.dk. 

** Forberedelsesmaterialet til brug ved de skriftlige prøver i henholdsvis maj-juni og august 2019 er udleveret via Materialeplatformen i september 

2018. 
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Øvrige skriftlige prøver med særlige opmærksomhedspunkter ift. Netprøver.dk 

I tabel 3 nedenfor er sammenfattet information om skriftlige prøver (udover de ovenfor nævnte), hvor 

institutionerne skal være særligt opmærksomme i forhold til prøveafvikling med Netprøver.dk 

 

Tabel 3: Øvrige skriftlige prøver med særlige opmærksomhedspunkter i forhold til Netprøver.dk 
Uddannelse  Fag/niveau Udlevering ved prøvens 

start 

Udlevering ved anden del 

af prøven 

Aflevering af besvarelse 

Stx GL 

Samfundsfag 

A, digital 

Opgaveformuleringerne, 

som eksaminanderne skal 

arbejde med den første 

time, udleveres via 

Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk fra prøvens 

start (kl. 09.00). Bemærk, at 

eksaminanderne først kan 

tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når det er 

klarmeldt af institutionen i 

Netprøver.dk. 

Bilagsmaterialet udleveres, 

sammen med 

opgaveformuleringerne fra 

prøvens første del, via 

Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk en time efter 

prøvens start (kl. 10.00). 

Bemærk, at eksaminanderne 

først kan tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

Eksaminanden afleverer sin 

samlede besvarelse i 

Netprøver.dk. 

Htx GL  

Kemi A, digital 

Bilagsmaterialet, som 

eksaminanderne skal 

arbejde med den første 

halve time, udleveres via 

Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk fra prøvens 

start (kl. 9.00). Bemærk, at 

eksaminanderne først kan 

tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når det er 

klarmeldt af institutionen i 

Netprøver.dk. 

Opgaverne udleveres, 

sammen med 

bilagsmaterialet fra prøvens 

første del, via Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk 40 minutter 

efter prøvens start (kl. 9.40). 

Bemærk, at eksaminanderne 

først kan tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

Eksaminanden afleverer sin 

samlede besvarelse i 

Netprøver.dk. 

Hf GL  

Dansk A 

Opgaveformuleringer og 

fællestekster (”hæfte 1”), 

som eksaminanderne skal 

arbejde med den første 

halvanden time, udleveres 

via Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk fra prøvens 

start (kl. 09.00). Bemærk, at 

eksaminanderne først kan 

tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når det er 

klarmeldt af institutionen i 

Opgaveformuleringer, 

fællestekster og særtekster 

(hæfte 1” og ”hæfte 2”) 

udleveres via Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk halvanden 

time efter prøvens start (kl. 

10.30). Bemærk, at 

eksaminanderne først kan 

tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Eksaminanden afleverer sin 

samlede besvarelse i 

Netprøver.dk. 
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Netprøver.dk. Netprøver.dk. 

Vaf GL  

Tyrkisk A 

Hele opgavesættet udleveres 

via Netprøver.dk.  

 

Materialet er tilgængeligt i 

Netprøver.dk fra prøvens 

start (kl. 09.00). Bemærk, at 

eksaminanderne først kan 

tilgå materialet i 

Netprøver.dk, når 

opgavesættet er klarmeldt af 

institutionen i 

Netprøver.dk. 

 Eksaminanden afleverer sin 

samlede besvarelse i 

Netprøver.dk. Bemærk, at 

eksaminanderne ved 

tidligere prøveterminer 

afleverede det udleverede 

papirhæfte, fordi hæftet 

indeholdt en 

afkrydsningsopgave. 

Prøven indeholder fortsat 

en sådan opgavetype, men 

eksaminanden skal besvare 

opgaven ved at skrive 

svarene ind i 

eksaminandens egen 

besvarelse, der skal 

afleveres i Netprøver.dk. 

 

 


