august
Fordelingssekretariatet

Undervisningsministeriet m.fl.

MÅNEDLIGE INDBERETINGER :
Opgavesæt fra tidligere afholdte prøver
Ansøgninger om vikartilskud skal foretages Tidligere prøve-og eksamensopgaver findes i
senest ved udgangen af den efterfølgende dag på Materialeplatformen.
måned efter fravær, bortset fra
ansøgninger for fravær i juni måned, hvor
ansøgningsfristen er 31. august.

Generel. anbefal./deadlines

august
Danmarks Private Skoler

Prøve- og eksamensopgaver
Online adgang til prøveeksamensopgaverne fra 2010 og frem.

Primo august 2017
Skolen skal sørge for at alle forældre
modtager ansøgningsmateriale og
orienteres om muligheden for at søge om
fripladstilskud til indeværende skoleår.

Valg af prøveform i de fag, hvor der skal
vælges prøveform.

Rettevejledninger til de afholdte skriftlige
prøver findes på materialeplatformen.

20. august 10.september 2017
Mundtlige sygeprøver.

Rettevejledningerne og
omsætningstabeller mv. fra
prøveterminerne 2016 finder du på
Materialeformen(emu.dk)

Ultimo august 2017
Orientering til elever om retningslinjer for
prøver.
september
Fordelingssekretariatet
Løbende og 1. september 2017

september
Undervisningsministeriet m.fl.
1. september 2017

generel. anbefal./deadlines

Danmarks Private Skoler
7. september 2017

Sidste frist for indsendelse for indsendelse Tilmelding til folkeskolens prøver som
af sager vedr. befordring af syge og invalide privatist til prøvetermin december/januar
elever i perioden 1/1 -30/6 2017.
2017/2018

Temadag om private daginstitutioner.
Ny Kongensgade 15

15. september 2017

12.-13. september 2017

18. september 2017

Sidste frist for indberetning af ansøgning
om opholdsstøtte for skoleåret 2017/18.

Tilmelding af elever til prøvetermin
december/januar 2017/2018 begynder.

Lederkursus for gymnasieskolernes
ledelser.
Svendborg.

15. September 2017
Sidste frist for indberetning af ansøgning
om fripladstilskud til skolepenge for
skoleåret 2017/18.

25.-26. september 2017
18. september 2017.
Bestilling af opgavesæt til elever med særlige
behov til prøvetermin december/januar
2017/2018 begynder

Budgetworkshop
Comvell Køge.

15. september 2017
Sidste frist for indberetning af ansøgning
om fripladstilskud til SFO-betaling for
skoleåret 2017/18.

28. september 2017
Gencertificeringskursus for tilsynsførende.
Middelfart

september/oktober

september/oktober

Fordelingssekretariatet

oktober
Fordelingssekretariatet
1. oktober 2017
Sidste frist for ansøgning om tilskud til
støtteundervisning i dansk for tosprogede
elever for skoleåret 2017/18.

Undervisningsministeriet m. fl

Undervisningsministeriet m.fl.
1. oktober 2017
Tilmelding til syge og -semesterprøver ved
prøvetermin dec./jan 2017/2018 slutter.

Generel. anbefal./deadlines

Generel. anbefal./deadlines
Primo oktober
Test af evt. særlige it hjælpemidler til
elever med funktionsnedsættelse

Danmarks Privatskoleforening
30. sept.-7. oktober 2017
Studierejse til Toronto.

oktober
Danmarks Private Skoler
11. oktober 2017
Inklusionskonference .
DGI- Byen København.

31. oktober 2017
Sidste frist for indsendelse af skolens
ledelseserklæring om anvendelse af det
modtagne tilskud til general befordring i
skoleåret 2015/16.

2. oktober 2017
Ændring af elevtal til syge-og semesterprøver
begynder.

31. oktober 2017
Sidste frist for ansøgning om tilskud til
general befordring i skoleåret 2016/17.
31. oktober 2017
Sidste frist for indsendelse af skolens
ledelseserklæring om anvendelse af det
modtagne tilskud til befordringsudgifter i
forbindelse med brobygning i skoleåret
2016/17.

23. oktober 2017
Meddelser om udtræk til semesterprøver
sendes til skolerne.

27-28. oktober 2017
Årsmøde. Nyborg

31. oktober 2017
Sidste frist for ansøgning om tilskud til
befordring til brobygningsinstution i
skoleåret 2017/18.

november
Fordelingssekretariatet

Undervisningsministeriet m.fl.

Generel. anbefal./deadlines

november
Danmarks Private Skoler

17. november 2017

1.- 2. november 2017

Meddelelse om skriftlig censur sendes
(sygeprøver) til skolerne.

Budgetworkshop, Hornstrup.

17. november 2017

2. november og d. 28. november 2017

Meddelelse om mundtlige og skriftlige censur
sendes (semesterprøver) til skolerne.

Temadag om arbejdsmiljø.
Roskilde.

20. november 2017

10. - 11. november 2017

Mulighed for ændring af elevantal til syge- og
semesterprøver ved prøvetermin dec./jan
2017 /2018 slutter.
21. november 2017
Tilmelding af antal elever og bestilling af
opgavesæt, herunder til elever med særlige
behov, til prøverne maj/juni 2018.

Seminar for Bestyrelsesformænd ognæstformænd.

21. november 2017
Opgavesæt sendes fra trykkeriet (syge- og
semester prøver) til skolerne.
27. november 2017
Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk
(semesterprøver).
december
Fordelingssekretariatet

december
Undervisningsministeriet m.fl.

Generel. anbefal./deadlines

Danmarks Private Skoler

1. december 2017

5. december 2017

Skolen modtager tilsagnsbrev om oplysning
om skolens tildelte fripladstilskud.
Skolen modtager redegørelse i Eunomia, til
brug for redegørelse for skolens fordeling af
fripladstilskuddet.

Sidste frist for tilmelding og bestilling af
opgavesæt til elever til prøverne i maj/juni
2018.

Certificeringsuddannelsen.

Modtager tilskud til befordring til
brobygningsinstitution.

4.-14. december 2017
Skriftlige prøver dec./jan 2017/2018.

2. december 2017
Ændring af elevtal og bestilling af opgavesæt
Modtager det generelle befordringstilskud. til prøverne maj/juni 2018 begynder.

5.-15. december 2017
Foreløbige rettevejlinger lægges på
Materialeplatformen dagen efter en afholdt
prøve.
14. december 2017
Evalueringsmøde i Dansk skriftlig fremstilling.

15. december 2017
Evalueringsmøde i Matematik.
15.december 2017
Evalueringsmøde i Engelsk.
16 december.2017
Evalueringsmøde i Fransk.
18. december 2017
Den mundtlige prøveperiode begynder.
19. december 2017
Evalueringsmøde i tysk
20. december 2017
Evalueringsmøde i Dansk, læsning og
retskrivning.
20. december 2017
De endelige rettevejledninger med
omsætningstabeller lægges på
Materialeplatformen.
januar
Fordelingssekretariatet
Fripladstilskud for indeværende skoleår
(både skolepenge, SFO-betaling og ophold
støtte) er udbetalt til skolen inden
udgangen af december måneds sidste år.

Undervisningsministeriet m.fl.
10. januar 2018
Den beskikkede censor sender bedømmelsen
af elevbesvarelser og elevbesvarelserne
sendes i forhold til beskrivelsen i brev om
meddelelsen om skriftlig beskikket censur.

Fordeling af fripladstilskud til eleverne skal
foretages. Fordelingen skal være foretaget
inden 1. april.
12. januar 2018
Den skriftlige censur skal være afsluttet.

Generel. anbefal./deadlines

januar
Danmarks Private Skoler

12. januar 2018
Den mundtlige prøveperiode skal være
afsluttet.

februar

februar
Fordelingssekretariatet

Undervisningsministeriet m.fl.

1. februar 2018
Sidste frist for at ansøge om tilskud til
sygeundervisning for perioden 1. juli 31.december 2017

1. februar 2018
Sidste frist for tilmelding til folkeskolens
prøver som privatist til prøvetermin maj/
juni 2018.

Generel. anbefal./deadlines

Danmarks Private Skoler
1. februar 2018
Gen- certificeringskursus

8. februar 2018
Meddelelse om udtræk til maj/ juni 2018
prøverne sendes til skolerne.
9. februar 2018.
Booking til de digitale selvrettende prøver
åbner.
ultimo februar 2018
Meddelelse om mundtlige censur sendes til
skolerne.
februar/marts
Fordelingssekretariatet
Undervisningsministeriet m.fl.
1/5 er sidste frist for indsendelse af
ansøgning om tilskud til befordring for
elever med svære handikap for 2016-2017.
Årets redegørelse for skolens fordeling af
tilskuddet til eleverne skal udfyldes og
indberettes i Eunomia.

Generel. anbefal./deadlines

marts
Danmarks Private Skoler

Redegørelsen fra Eunomia skal underskrives
af skolens ledelse inden fremsendelse til
Fordelingssekretariatet senest d. 1 april.

marts
Fordelingssekretariatet

marts
Undervisningsministeriet m. fl.

General. Anbefal./deadlines

5. marts 2018
Generalprøve i dansk, skriftlig FP9 og FP10

Danmarks Private Skoler
8. -9 marts 2018
Skolelederkonference.

Skolen modtager primo marts
20. marts 2018
vikarattestation for, det foregående
Generalprøve i digitale selvrettende prøver.
skoleår. Vikarattestationen er en opgørelse
over skolens vikartilskud. Attestationen skal
underskrives af skolen leder,
bestyrelsesformand og revisor. Skolen skal
ultimo marts returnere attestationen til
Fordelingssekreteriatet.

ultimo marts 2018
Meddelelse om skriftlig censur sendes til
skolerne
april
Fordelingssekretariatet
1. april 2017.
Sidste frist for indsendelse af redegørelse
for fordeling af fripladstilskud for
indeværende skoleår.
(både skolepenge og SFO)
1. april 2017
Sidste frist for indsendelse af redegørelse
for fordeling af opholdsstøtte for skoleåret
2016/2017

Undervisningsministeriet m. fl.
5. april 2018
Forbehold for general røver i dansk, skriftlig
fremstilling FP9 og FP10.
16. april 2018
opgavesæt sendes fra trykkeri

Generel. anbefal./deadlines

april
Danmarks Private Skoler
13.-14. april 2018
Seminar for skolernes bestyrelser.

Sidste frist for indsendelse af redegørelse
for fordeling af opholdsstøtte for skoleåret
2016/2017
17. april 2018
Forbehold for generalprøver i digitale
selvrettende prøver.
23.april 2018
Dato for skolernes offentliggørelse af
udtræk.
Ultimo april 2018
Vær opmærksom på tidspunkt for afgivelse af
de sidste standpunktskarakterer.
maj/juni
Fordelingssekretariatet
Skolen skal sørge for at alle forældre
modtager ansøgningsmateriale og
orienteres om muligheden for at søge om
fripladstilskud næste år.

Undervisningsministeriet m. fl.
16.-24. maj 2018
Evalueringsmøder i dansktysk,matamatik,naturfag, engelsk og fransk.

General. Anbefal./deadlines

maj
Danmarks Private Skoler
2.-3. maj 2018
Kursus for specialkoordinatorer .

2.- 5.maj 2018
Skriftlige prøver maj/juni 2018
Skoler, der er udtrukket til
stikprøvekontrol, modtager besked herom
med anmodning om indsendelse af
materiale til Fordelingssekretariatet.

juni
Fordelingssekretariatet

Primo maj 2018
Vær opmærksom på frister for fremsendelse
af opgivelser/undervisningsbeskrivelser til
censor.

Undervisningsministeriet m. fl
1.juni 2017
Resultater fra de digitale selvrettende prøver
klar på testogprøver.dk
7.-8. juni 2018

3.-5.maj 2018
Vejle

General. Anbefal./deadlines

juni
Danmarks Private Skoler

Bestikkede censorer ved de praktiske prøver i
madkundskab og håndværk og design samt
praktiske forsøgsprøver udsendes.
8. juni 2018
Censorerne sender elevbesvarelser og
karakterlister retur til skolen i fagene dansk og
matematik.
11.-14. juni 2018
Bestikkende censor ved mundtlige prøver i
dansk udsendes.
11. juni 2017
Censorerne sender elevbesvarelserne og
karakterlister retur til skolen i sprogfagene
(engelsk ,tysk og fransk.)
15. juni 2017
Karaktererne fra prøverne i mundtlig dansk,
skriftlig dansk og skriftlig matematik skal være
overført til optagelse.dk
18.-21. juni 2018
Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver
i matematik, fysik/kemi, idræt, historie,
samfundsfag, kristendomskundskab
sprogfagene(dog ikke dansk)udsendes.

27. juni 2018
Den mundtlige prøveperiode skal være
afsluttet.
30. juni 2018
Sommerferien begynder .

Medio Juni- medio august 2018
Skolerne indberetter karakterer fra skoleåret
2017/18

