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Folkeskolens Prøver

#FPnyt nr. 6 om webinarer, tilmelding,
generalprøver og forcensur
FP9 og FP10. Den prøveansvarlige, administrative medarbejdere og IT-ansvarlige

Webinarer med fokus på teknisk afvikling
I midten af januar får I en mail med mulighed for tilmelding til webinarer om:
• Dansk, skriftlig fremstilling med adgang til internettet den 1. februar.
• Teknisk afvikling af prøve på særlige vilkår og teknisk afvikling af digitale 		
selvrettende prøver den 2. marts.
• Administrative vigtige informationer for prøveperioden 2017 den 18. april.

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige og administrative medarbejdere

Årshjulet i januar og februar

Januar 2017
on

11

fr
fr

13
13

Tjek bekræftelse på tilmelding

I midten af januar sender vi en oversigt til jer, som viser skolens tilmelding til
sommerens prøver. Det er vigtigt, at I tjekker, at oversigten stemmer overens
med antal elever, hold og prøvefag. Hvis I har ændringer til oplysningerne i
oversigten, skal I ændre holdets tilmelding. Det gør I i prøvemappen
www.uvm.dk/fp under Tilmelding til prøver.

Skriftligt beskikkede censorer
sender karakterlister til skolerne.
Skriftlig censur er afsluttet.
Mundtlig prøveperiode slutter.
Oversigt over skolens tilmelding
sendes.

Februar 2017
on

11

fr

10

ti

28

Tilmelding som privatist til maj-juni
prøveterminen 2017.
Meddelelse om udtræk til maj-juni
prøverne sendes til skolerne.
Meddelelse om mundtlig censur
sendes til skolerne.

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige og skolens IT-ansvarlige

Generalprøve: opgaver hentes på hjemmeside
Den 8. marts holder vi en generalprøve i FP9 og FP10 Dansk, skriftlig fremstilling med adgang til internettet. Prøveformen er obligatorisk til sommer. Til
generalprøven kan I afprøve, om I opfylder netværkskravene, og I kan forberede jer og jeres elever på, hvordan prøvematerialet tilgås. Prøven for 9. klasse er
fra kl. 9.00-12.30, og prøven for 10. klasse er fra kl. 9.00-13.00.

Fra #FPnyt nr. 5 EKSTRA

Dansk, skriftlig fremstilling, tilgås
på en hjemmeside

På vej i #FPnyt nr. 7

Temaside: Prøve på særlige vilkår

Se udsendte orienteringer

FP9. Den prøveansvarlige, faglærere og skolens IT-ansvarlige

Øvrige muligheder for terminsprøver

Der er mulighed for at deltage i forcensurprojektet med FP9-prøver i udvalgte fag. Deltagelse forudsætter bl.a., at faglærere retter forcensurprøven og
prøven i maj. I kan læse mere i invitationen i prøvemappen under Regler og
orienteringer. Desuden holdes en generalprøve med en digital selvrettende
prøve den 22. marts. Vi informerer jer om generalprøven under Aktuelt på
www.uvm.dk/fp.

Husk at holde dig orienteret i Årsplan og frister.

#FPnyt udgives af Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet, 33 92 61 00, fp@stukuvm.dk

