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#FPnyt nr. 7 Kommende bekendtgørelse, mundtlig
og skriftlig beskikket censur, sms-tjeneste og
øveprøver
FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og administrative
medarbejdere

Frister om udtræksfag og
standpunktskarakterer
Der er den 25. februar 2022 indgået politisk aftale om
sommerens prøver. Du kan læse den politiske aftale her:
Politisk aftale om sommerens prøver og eksaminer | Børne–
og Undervisningsministeriet (uvm.dk).
STUK modtager i den forbindelse henvendelser fra skoler og
kommuner, som spørger til de konkrete datoer for tidligere
offentliggørelse af udtrækket i 9. klasse samt tidspunktet for
afgivelse af standpunktskarakterer.
Indholdet i den politiske aftale skal udmøntes i en
bekendtgørelse, hvori de konkrete datoer for
offentliggørelse af udtrækket og afgivelse af
standpunktskarakterer også vil fremgå. Skolerne vil
modtage information via mail, når bekendtgørelsen er
udstedt samt modtage et ekstra FPnyt vedr.
bekendtgørelsen.

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og administrative
medarbejdere

Mundtlig beskikket censur
Alle prøveafholdende skoler har fået en mail med oplysning
om, hvorvidt skolen er tildelt en mundtlig beskikket censor
eller ej. Hvis skolen ikke har modtaget en mail om mundtlig
beskikket censur, skal skolen straks kontakte Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet på fp@stukuvm.dk.

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og administrative
medarbejdere

Tjek skriftlig beskikket censur
Ultimo marts vil alle prøveafholdende skoler modtage en
mail med en oversigt over de statsligt beskikkede censorer,
der skal rette skolens skriftlige elevbesvarelser i dansk og
matematik. Skolens leder skal sikre, at oversigten er i
overensstemmelse med de prøver, som skal holdes på
skolen og rette skolens tilmelding, hvis oversigten ikke
stemmer.

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige, administrative
medarbejdere og it-ansvarlig

Modtag aktuel og vigtig information
under prøverne
Hvis der opstår uregelmæssigheder, som det er nødvendigt
at reagere på i en prøvesituation, vil Styrelsen for It og
Læring (STIL) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
(STUK) udsende information via driftsinfo.stil.dk. Her er det
muligt at tilmelde sig, så man automatisk får besked via
SMS og e-mail.
Læs i vejledningen Hvor tilmelder man sig driftsbeskeder om
Folkeskolens prøver? hvordan du bliver tilmeldt. Du kan også
redigere din tilmelding, og tilføje tjenesterne, via linket i den
første SMS, du har modtaget, eller via den seneste mail, hvis du
allerede abonnerer på driftsinformation om andre tjenester fra
STIL.
Beskeder fra STIL vedrører hovedsageligt tekniske forhold på
testogprøver.dk
Beskeder fra STUK vedrører indholdet i prøverne eller
prøveafviklingen.

#FPnyt udgives af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, tlf. 33 92 61 00 eller fp@stukuvm.dk
Tilmelding/afmelding af FPnyt sker på hjemmesiden uvm.dk/fp under Nyt om folkeskolens prøver

FP9 og FP10. Skolelederen, faglærere, prøveansvarlige og
administrative medarbejdere

Øveprøver III, maj 2022
Som følge af aflysningerne af flere af prøverne i
prøveterminen maj/juni 2022 vil der blive stillet en ny
øveprøvetermin til rådighed for alle skoler. Denne
øveprøvetermin (øveprøver III) vil blive afviklet den 10.-12.
maj (uge 19) og 16.-20. maj (uge 20).
Ved øveprøver III vil følgende opgavesæt blive afviklet:








Engelsk FP9: Maj 2017
Engelsk FP10: Maj 2017
Fransk FP9: Maj 2017
Fransk FP10: Maj 2017
Tysk FP9: Maj 2017
Tysk FP10: Maj 2017
Naturfagene FP9: Maj 2021

Øveprøverne afvikles efter samme koncept som øveprøverne i
november og januar. Det vil sige, at alle de nævnte prøver
afvikles hver dag i perioden, og skolerne kan frit booke de
prøver, de vil anvende. Supplerende prøvemateriale for
øveprøverne vil blive lagt på Prøvebanken inden afviklingen.
Læs mere om øveprøver på folkeskolen prøvers hjemmeside
under faglig forberedelse. Booking til øveprøver III åbner den
28. marts 2022.

Kalender for marts og april 2022:
Marts 2022
Ultimo marts

Meddelelse om skriftlig censur sendes til skolerne

April 2022
13. April 2022

Sidste frist for booking af digitale prøver i testogprøver.dk

20. april 2022

Opgavesæt sendes fra trykkeriet til skolerne

25. April 2022

Dato for skolernes offentliggørelse ad udtræk (gælder indtil ny dato er fastsat i
kommende bekendtgørelse)

#FPnyt udgives af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, tlf. 33 92 61 00 eller fp@stukuvm.dk
Tilmelding/afmelding af FPnyt sker på hjemmesiden uvm.dk/fp under Nyt om folkeskolens prøver

