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#FPnyt nr. 4 om webinarer, Øveprøver II, 

aflysning af prøve pga. covid-19, mulighed for at se 

prøveresultater, formidling af karakterer og FPnyt.
 

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og 

administrative medarbejdere 

Se eller gense webinarer om nye 

prøvevejledninger   

De afholdte webinarer om de nye vejledninger til 

folkeskolens prøver bliver løbende lagt på uvm.dk og vil 

kunne tilgås via dette link: Webinarer om de nye 

prøvevejledninger 

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og 

administrative medarbejdere 

Øveprøver II, januar 2022 

Det vil i uge 2 og 3 i januar 2022 være muligt for skolerne at 

afvikle øveprøver II. Til øveprøver I og II anvendes opgavesæt 

fra maj 2021. Dog vil det ved øveprøverne i januar 2022 være 

opgavesæt fra december 2021 i prøverne i naturfag samt i fp9 

tysk og fp9 fransk. Booking til øveprøver II er åben og kan 

bookes frem til prøvens start. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og faglærere 

Mulighed for lokal aflysning af en 

prøve pga. covid-19 i prøveterminen 

december-januar 2021/22 

For skoler, der afholder prøve i prøveterminen december-januar 

2021/22, er der indført mulighed for lokal aflysning af en prøve i 

følgende tilfælde:  

 Hvis skolen på grund af foranstaltninger mod COVID-19 
ikke kan afholde prøven på det planlagte tidspunkt. 

 Hvis eleven på grund af COVID-19-relaterede forhold 
ikke bør møde frem til prøven.  

 Hvis eleven er syg. Det gælder uanset om eleven er 

syg med COVID-19 eller anden sygdom og er altså 

uafhængig af årsagen til sygdommen. 

Reglerne gælder både ved skriftlige og mundtlige prøver. For 

mundtlige prøver skal skolens leder vurdere, om det er muligt at 

udsætte prøven til et senere tidspunkt i prøveterminen 

december-januar, før en prøve aflyses. Kan den mundtlige 

prøve afholdes senere i prøveterminen, udsættes prøven hertil. 

Eleven skal ved en aflyst prøve i stedet have ophøjet sin 

afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter. 

Reglerne er udmøntet i bekendtgørelse nr. 2132 af 26. 

november 2021, som kan læses via dette link: Bekendtgørelse 

nr. 2132 

Læs derudover relevante spørgsmål og svar om reglerne på 

ministeriets hjemmeside her: Grundskolen | Børne– og 

Undervisningsministeriet (uvm.dk) 

December 
  2021 

Folkeskolens Prøver, skoleåret 2021/2022 
    

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer
https://www.uvm.dk/
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/webinarer-om-de-nye-proevevejledninger
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/webinarer-om-de-nye-proevevejledninger
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2132
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2132
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen#61d27c624b194333b17d922ab509682d
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen#61d27c624b194333b17d922ab509682d
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FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige, og 

faglærere 

Mulighed for at se prøveresultater 

på klasseniveau i testogprøver.dk 
Fra januar vil det være muligt for lærerne at se elevernes 

resultater for digitale selvrettende prøver aflagt i 

testogprøver.dk. Lærere vil kunne se resultaterne under 

menupunktet Prøveresultater i testogprøver.dk. 

Resultaterne vises på klasseniveau og sammenlignes med 

skole- og landsresultatet for den pågældende prøve. Der 

præsenteres ligeledes en tabel, der viser, hvordan eleverne 

har klaret sig i de enkelte delopgaver i prøven. Den nye 

visning kan anvendes ved øveprøver II i uge 2 og 3 i 2022, 

og vil også være tilgængelig efter prøverne i 

sommerterminen og fremadrettet. 

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og 

administrative medarbejdere 

Formidling af karakterer ved 

digitale selvrettende prøver 
Fra den 4. januar 2022 kan karaktererne for de digitale 

selvrettende prøver tilgås på testogprøver.dk af 

medarbejdere med rettigheden Inst. ledelse. For prøverne 

FP9 Dansk, læsning og retskrivning samt FP9 Matematik 

uden hjælpemidler skal eleverne hurtigst muligt have 

besked om deres karakter. For de digitale selvrettende dele 

af sprogfagsprøverne og FP10 Dansk, del 1 skal 

karaktererne hurtigst muligt efter den 4. januar sendes til 

censor. Elevernes UNI•Login og karakterer kan trækkes ud i 

et regneark, der kan sendes til censor. Se ”Brugervejledning 

til folkeskolens digitale prøver” på stil.dk/support under test 

og prøver og folkeskolens digitale prøver. 

 

 

Din mening om FPnyt 
Vi vil gerne give vores læsere den bedst mulige oplevelse, 

og derfor er det vigtigt for os at høre din mening om FPnyt, 

og om du modtager flere nyhedsbreve fra Børne- og 

Undervisningsministeriet. 

Din besvarelse er anonym og vil kun blive brugt til at forbedre 

vores nyhedsbreve. 

Link til spørgeskema 

 

God jul og godt nytår!  
Kontor for Prøver, Eksamen og Test ønsker alle en glædelig jul 

og et godt nytår!  

På gensyn i 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender for december og januar 2021/2022:  

 
 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=5XJ6NTJFL2CJ
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