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#FPnyt nr. 6 om prøveterminsbekendtgørelse 

2022/2023, prøveudtræk, booking af skriftlige prøver, 

webinar om prøveafholdelse, mangel på censorer og call-

centeret.
 

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og 

administrative medarbejdere 

Booking af skriftlige prøver i 

testogprøver.dk 

Skolen skal booke eleverne til de skriftlige prøver i 

testogprøver.dk. Proceduren er beskrevet i brugervejledningen, 

der findes på https://www.stil.dk/support/test-og-

proever/folkeskolens-proever. 

Der er åbent for booking fra den 9. februar 2022. 

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige, administrative 

medarbejdere og it-ansvarlige 

Se prøveudtræk og beskikket 

mundtlig censur 

Den 4. februar har skolerne modtaget besked om, hvilke prøver 

der er udtrukket til skolens klasser eller hold i maj/juni-terminen 

2022.  

Oplysninger om udtrækket er fortrolige indtil den 25. april. 

Senest den 28. februar modtager skolen en mail om, hvorvidt 

skolen er tildelt en statslig beskikket mundtlig censor i 

prøveterminen maj/juni 2022.  

Hvis skolen ikke har modtaget en mail om mundtlig censur 

senest den 28. februar, skal I kontakte Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet på fp@stukuvm.dk 

 

 

 

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 dansk FP9 og FP10 skriftlig fremstilling, FP10 

engelsk og FP9 matematik 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 bedømmelse og censur. 

FP9 og FP10. Skolens leder og administrative medarbejdere 

Webinar om prøveafholdelse for 

prøveansvarlige 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder et webinar om 

prøveafholdelse, så vi sammen kan blive klar til sommerens 

prøver. Webinaret finder sted den 29. marts 2022 kl. 15-16.  

Målgruppen for webinaret er skoleledere, prøveansvarlige og 

skolesekretærer. 

På webinaret vil der være fokus de generelle regler og 

administrative opgaver i forbindelse med afholdelse af 

prøverne. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål 

under webinaret.  

Tilmelding til webinaret sker på linket: 

https://www.conferencemanager.dk/webinar-om-

proveafholdelse  

Februar 
  2022 

Folkeskolens Prøver, skoleåret 2021/2022 
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FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og 

administrative medarbejdere 

Prøveterminsbekendtgørelse og 

prøveplaner 2022/2023 

Prøveterminsbekendtgørelse og prøveplaner for 2022/23 er 

offentliggjort. Prøveterminsbekendtgørelsen findes på 

www.uvm.dk/fp under love og regler. Vær opmærksom på, at 

skolen ikke må afholde mundtlige og praktiske prøver den 9. 

juni 2023, da denne dato er reserveret til afholdelse af 

optagelsesprøver til gymnasiale uddannelser.  

Du finder prøveplanerne for december/januar-terminen 

2022/23 og maj/juni-terminen 2023 på www.uvm.dk/fp under 

prøveterminer, prøvefag og –planer. 

 

 

 

 

 

 

 

Call-centeret 
Fra uge 9 vil call-centeret om folkeskolens prøver ændre 

åbningstid. Telefonen vil fremover være åben mandag til 

fredag i tidsrummet 9-12. 

I forbindelse med prøveafholdelse vil der dog være længere 

åbningstid i call-centeret – ligesom normat.  

Call-centerets telefonnummer er fortsat 33 92 61 00. 

 

 

 

 

 

 

Kalender for februar og marts 2022:  
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