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#FPnyt nr. 5 om tilmeldingstal, indberetning af 
prøvekarakterer, undervisning i de praktisk/musiske fag, 
prøveudtræk, manglende censorer
 
Skolens leder, den prøveansvarlige og administrative medarbejdere  

Gennemtjek tilmeldingstal på 
ordrebekræftelse  
Styrelsen sendte den 6. januar 2022 oversigt over skolens 
tilmelding til folkeskolens prøver i maj/juni 2022. Desværre 
fremgik udtræksfagene fysik/kemi, biologi og geografi ikke 
af oversigten, og ved en fejl var der angivet at prøveformen 
i sprogfagene var papir.  

Styrelsen er ved at få udbedret disse fejl og vil hurtigst 
muligt sende en ny oversigt til samtlige prøveafholdende 
skoler. Når skolen modtager ny oversigt over tilmelding til 
folkeskolens prøver, er det vigtigt, at skolen tjekker om 
oversigten stemmer overens med de prøver, der skal 
afholdes på skolen samt antallet af elever. Styrelsen bruger 
de tal, som skolerne indberetter blandt andet til at 
planlægge antallet af skriftlige censorer. Hvis skolerne 
tilmelder for mange elever, kommer vi til at rekruttere flere 
censorer end nødvendigt. Har skolen brug for at rette i 
elevantallet, findes vejledningen til det på uvm.dk/fp under 
Adgang, tilmelding og booking – Tilmelding og booking. 
 

Skolens leder, den prøveansvarlige og administrative medarbejdere 

Indberetning af prøvekarakterer 
fra semesterprøverne – snart frist 
De skoler, som har afholdt prøver i vinterterminen, skal 
indberette elevernes prøvekarakterer til Karakterdatabasen. 
Elever, som pga. covid-19 lokalt fik aflyst prøverne, vil i 
stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til 
prøvekarakter. Indberetningen gælder for både prøverne i 
8., 9. og 10. klasse. 
Fristen for indberetning af karakterer er den 21. januar 
2022. 

 
Skolens leder og faglærer 

Undervisning i de praktisk/musiske 
fag i stamklasser i forbindelse med 
nye COVID-19 anbefalinger 
I den aktuelle smittesituation med COVID-19 anbefales det fra 
og med den 5. januar 2022, at undervisningen i grundskolen 
foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med den 
almindelige undervisning. En del undervisning, fx valgfag i de 
praktisk/musiske fag, er imidlertid ofte tilrettelagt på tværs af 
stamklasser. Alle nuværende elever i 8. klasse skal aflægge en 
bunden prøve i ét af de fire praktisk/musiske valgfag - 
håndværk og design, billedkunst, musik eller madkundskab. 
Derfor er det meget vigtigt, at disse elever modtager en 
undervisning, der understøtter deres faglige udvikling i disse 
fag. I de forventeligt få tilfælde, hvor det ikke er muligt – fx via 
omfordeling af ressourcer m.m. – at gennemføre undervisning i 
stamklasserne, kan man gennemføre undervisning på tværs af 
stamklasser under særligt hensyn til smitteforebyggelse.  

Læs mere om hvordan du kan tilrettelægge din 
undervisning i valgfag i forbindelse med de nye COVID-19-
anfalinger i Retningslinjer og vejledninger | Børne– og 
Undervisningsministeriet (uvm.dk) 

 
FP9. Skolens leder og den prøveansvarlige 

Prøveudtræk  
Den 4. februar modtager skolerne meddelelse om, hvilke 
prøver der er udtrukket til skolens klasser eller hold til 
prøverne i maj/juni 2022. Oplysningerne om udtrækket er 
fortrolige indtil den 25. april 2022, hvor det må 
offentliggøres for lærere, andre ansatte og elever. 
Udtrækket er undergivet tavshedspligt frem til 
offentliggørelsen af prøverne, jf. straffelovens §§ 152-152 f. 

Januar   2022 

Folkeskolens Prøver, skoleåret 2021/2022     

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/adgang-tilmelding-og-booking/tilmelding
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/adgang-tilmelding-og-booking/tilmelding
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og faglærer 

Skriftlige censorer søges til 
maj/juni 2022 
Styrelsen søger censorer til bedømmelse af den skriftlige 
prøve i FP10 Dansk, skriftlig fremstilling, FP10 engelsk samt 
skriftlig dansk FP9 til prøveterminen maj/juni 2022. Det er 
skolelederen, der indstiller lærere til at blive statsligt 
beskikkede censorer. Du kan læse mere om censorarbejdet, 
kvalifikationskrav og indstilling af censorer på uvm.dk/fp 
under censur og evaluering - for censorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender for januar og februar 2022:  
 

Januar 2022 
14. januar Den mundtlige prøveperiode for de praktisk/mundtlige semesterprøver skal være afsluttet 

10.-21. januar  Øveprøver II afholdes 

 
Februar 2022 
4. februar  Seneste frist for tilmelding til prøve som privatist i prøvetermin 2022 

4. februar Meddelelse om udtræk til maj/juni 2022-prøverne sendes til skolerne 

9. februar Booking i testogprøver.dk til skriftlige prøver i prøvetermin maj/juni 2022 åbner 

Ultimo februar Meddelelse om mundtlig censur sendes til skolerne 

 
 
 

Se tidligere udsendte nyhedsbreve  

 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/bedoemmelse-og-censur/information-til-censorer/hvordan-bliver-man-statsligt-beskikket-censor-i-folkeskolen
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/bedoemmelse-og-censur/information-til-censorer/hvordan-bliver-man-statsligt-beskikket-censor-i-folkeskolen
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer
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