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Folkeskolens Prøver, skoleåret 2021/2022

FPnyt nr. 9 – Prøveklar til de skriftlige prøver,
sms-tjeneste, sygeprøver, øveprøver,
tilbagemeldingsordning og karakterindberetning
Skolens leder, den prøveansvarlige og administrative Skolens leder,
den prøveansvarlige og administrative medarbejdere

Tjek skriftlig beskikket censur
Ultimo marts har alle prøveafholdende skoler modtaget 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.

Booking af skriftlige prøver i
testogprøver.dk

Der er stadig flere skoler, der endnu ikke har booket eleverne til
de skriftlige prøver i testogprøver.dk. Elever, der ikke er
bookede, inden prøven begynder, kan ikke afvikle prøverne i
testogprøver.dk Det er derfor vigtigt, at alle elever bookes i
testogprøver.dk. Sidste frist for booking er 13. april 2022.
Proceduren for booking er beskrevet i brugervejledningen, der
findes på https://www.stil.dk/support/test-ogproever/folkeskolens-proever.

Prøvemateriale

Onsdag den 20. april afsender trykkeriet prøvemateriale til
alle skoler. Når prøvematerialet modtages på skolerne,
bedes alle kontrollere, at det korrekte materiale er
modtaget til de prøver, der afholdes. Hvis det viser sig, at
der er fejl i antallet af pakker, som skolen har modtaget,
skal skolen med det samme udfylde en efterbestillingsliste
og sende den til fp@stukuvm.dk. Efterbestillingslisten findes
på uvm.dk/fp under tilmelding og booking. Sidste frist for at
udfylde og sende en efterbestillingsliste til fp@stukuvm.dk
er onsdag den 27. april kl. 10.00.

Prøvemateriale til elever, der aflægger
prøve på særlige vilkår

Skoler, der har elever, der aflægger prøve på særlige vilkår, kan
hente materiale til disse elever på en hjemmeside. De skoler,
der har tilmeldt elever, der aflægger prøve på særlige vilkår, vil
i begyndelsen af uge 17 modtage en mail med oplysninger om,
hvor prøvematerialet kan hentes.

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.

Plan B materiale
Skolerne vil ikke længere modtage plan B prøvemateriale på
cd’er sammen med det øvrige prøvemateriale. Plan B
prøvematerialet vil i stedet være tilgængeligt på en
hjemmeside. Hvis skolen får tekniske udfordringer i forbindelse
med prøveafviklingen og ikke kan anvende testogprøver.dk, skal
skolen kontakte prøvekontoret på fp@stukuvm.dk og forklare
udfordringerne. Hvis det ikke lykkedes at oprette forbindelse til
testogprøver.dk, vil skolen herefter få dispensation til at
anvende plan B. Hvis skolen får brug for plan B materiale, vil
den hjemmeside, hvor materialet kan hentes, blive anvist, når
skolen er i dialog med prøvekontoret om at anvende plan B.
Hvis skolen ikke har adgang til internettet, kan skolen i stedet
anvende en mobil internetforbindelse til at hente plan B
prøvematerialet fra hjemmesiden.

Øveprøver III, maj 2022

I øveprøveterminen (øveprøver III), der afvikles den 10.-12. maj
(uge 19) og 16.-20. maj (uge 20), er der ændringer i de
opgavesæt, der afvikles for FP9 og FP10 tysk og FP9 og FP10
fransk. De opgavesæt, der afvikles, er fra december 2019 og
ikke maj 2017 som tidligere udmeldt. Der er ingen ændringer i
de øvrige opgavesæt. Læs mere om øveprøverne på folkeskolen
prøvers hjemmeside under faglig forberedelse. Booking til
øveprøver III er åben.
Ved øveprøver III vil følgende opgavesæt blive afviklet:








Engelsk FP9: Maj 2017
Engelsk FP10: Maj 2017
Fransk FP9: December 2019
Fransk FP10: December 2019
Tysk FP9: December 2019
Tysk FP10: December 2019
Naturfagene FP9: Maj 2021

Tilbagemeldingsordningen

Skoler, som afholder folkeskolens prøver, vil i år modtage en
tilbagemelding på klasseniveau fra censor, som retter de
skriftlige prøver i dansk og matematik FP9 og FP10.
Tilbagemeldingsordningen er igangsat efter, at evalueringen af
én-bedømmer-ordningen viste, at lærere og skoleledere
efterspørger viden og data om den enkelte klasses præstation i
forhold til aflagte prøver. Formålet med ordingen er at give
feedback til læreren, som kan bruges til at tilpasse næste års
undervisning.
Censorerne vil sende tilbagemeldingen enten sammen med de
rettede elevbesvarelser med sikker post eller som PDF til
skolens mailadresse. Frist for indsendelsen er den 10. juni 2022.

Webinar om prøveafholdelse

Styrelsen afholdte webinar om prøveafholdelse den 29. marts
2022. Webinaret omhandler generelle regler og administrative
opgaver i forbindelse med afholdelse af prøverne. Webinaret
blev optaget og er opdelt i små videoer, så du nemt kan se den
del, der er relevant for dig. Under webinaret havde deltagerne
mulighed for at stille spørgsmål.
Videoerne og spørgsmål/svar vil senest i uge 15, blive lagt på
vores hjemmeside Webinar om prøveafholdelse | Børne– og
Undervisningsministeriet (uvm.dk).

Har du spørgsmål til prøverne?
Brug Emu-respons på emu.dk

Emu-respons er et fagligt vejledningsforum på emu.dk målrettet
alle undervisere i grundskolen fra 0.-10. klasse.
Via emu-respons får du som underviser en direkte vej til
fagspecifik sparring, inspiration og vejledning fra
læringskonsulenterne.
Læringskonsulenterne besvarer spørgsmål om fx undervisning i
fagene, fælles mål og folkeskolens test og prøver. Har du
faglige spørgsmål til sommerens prøver, kan du altid stille dem
på emu-respons og få hurtigt svar fra læringskonsulenten i dit
fag.
For at flest muligt kan få udbytte af læringskonsulenternes
vejledning, er spørgsmål og svar synlige for alle brugere af
emu-respons. For at blive bruger kræver det, at du er aktiv
underviser med et uni-login.

Indberetning af standpunktskarakterer
og prøvekarakterer
Afsluttende standpunktskarakterer for 9. og 10. klasse skal
indberettes til Karakterdatabasen i perioden fra den 1. juni og
senest den 3. juni 2022.
Indberetningsfristen for afsluttende standpunktskarakterer og
ophøjede prøvekarakterer for 8. klasse er den 22. juni 2022.
De afsluttende standpunktskarakterer bliver ophøjet til
prøvekarakterer i fag eller dele af fag (mundtlig eller skriftlig),
hvor eleven skulle have været til prøve, samt hvis den
afsluttende standpunktskarakter i fag eller dele af fag (mundtlig
eller skriftlig) er højere end den prøvekarakter, som eleven får
ved en prøve.
Prøvekarakterer og beregnet gennemsnit indberettes tidligst fra
den 14. juni og skal være indberettet senest den 17. juni 2022.

Læs spørgsmål/svar om prøverne på
uvm.dk/corona
Du kan læse relevante spørgsmål/svar om den politiske aftale og
prøverne på ministeriets hjemmeside Information til dag- og
uddannelsesinstitutioner om COVID-19 | Børne– og
Undervisningsministeriet (uvm.dk).
Spørgsmål/svarene vil løbende blive opdateret.

Sygeprøver

En elev, som forhindres i at gennemføre en obligatorisk prøve
på grund af sygdom, bortvisning eller udeblivelse, skal aflægge
en sygeprøve hurtigst muligt. Eleven skal have mulighed for at
aflægge en ny prøve snarest muligt. Mundtlige sygeprøver kan
afholdes i perioden fra den 23. juni 2022 til den 10. september
2022 eller i forbindelse med prøveterminen i december-januar.
De skriftlige sygeprøver afholdes i prøveterminen decemberjanuar 2022/23.
Eleven vil ved sygeprøven have samme vilkår ift. ophøjelse af
standpunktskarakter til prøvekarakter og tilpasning af mundtlige
prøver som ved elevens ordinære prøve i prøveterminen majjuni 2022.

Kalender for april og maj 2022:
April 2022
13. April 2022
20. april 2022

Sidste frist for booking af digitale prøver i testogprøver.dk
Opgavesæt sendes fra trykkeriet til skolerne

Maj 2022
2.-10. maj 2022
2.-10. maj 2022

Skriftlige prøver maj/juni 2022Åbent på telefonen kl. 08.00 - 18.30
Udvidet åbningstider i den skriftlige prøveperiode (åbner en time før prøven og lukker

20. maj 2022

De endelige rettevejledninger med omsætningstabeller lægges på prøvebanken.dk

23. Maj 2022

Mundtlig prøveperiode begynder (telefonen har åben kl 9-14 i denne periode)

31. maj 2022

Skolerne kan tilgå karakterer og prøveforløbsrapporter fra prøver afholdt i
testogprøver.dk

en time efter prøven)

#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 prøve

