Skoleåret
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Folkeskolens Prøver, marts 2018

#FPnyt nr. 8 om mundtlig censur,
driftsinfo-tjenesten og sprogfagsprøverne
FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og administrative medarbejdere

Mundtlig beskikket censur
I februar fik alle prøveafholdende skoler en mail med oplysning
om, om skolen får besøg af en beskikket mundtlig censor eller
ej. Hvis skolen ikke har modtaget en mail om mundtlig beskikket censur, skal skolen straks kontakte os på fp@stukuvm.dk
Læs mere her om retningslinjer for mundtlig censur på
www.uvm.dk/fp under afholdelse. Læs mere om, hvordan du
ændrer i en allerede godkendt tilmelding på uvm.dk/fp under
skolens tilrettelæggelse/tilmelding.
FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige, tilsynsførende,
administrative medarbejdere og skolens IT-ansvarlige

Direkte besked under prøverne og
generalprøverne
Alle medarbejdere, der er involveret i prøveafholdelse, kan
tilmelde sig sms-beskeder og/eller mails om uregelmæssigheder mv. vedrørende drift og indhold på http://driftinfo.uni-c.dk.
Tjenesten ”Nationale test og digitale prøver” informerer om
eventuelle uregelmæssigheder i forhold til testogprøver.dk.
Tjenesten ”Folkeskolens prøver” informerer om eventuelle
akut opståede særlige forholdsregler i forhold til prøverne i
øvrigt.
FP9 og FP10. Skolelederen, den prøveansvarlige og faglærere

Sprogfagsprøverne
Sprogfagsprøverne, der afvikles på testogprøver.dk, afvikles
som to prøver. Den første del er lytte- og læseforståelse. Den
anden del er sprog og sprogbrug. Ved booking til sprogfag-

sprøver skal der således bookes til to prøver. Se vejledning
her [https://www.stil.dk/support/test-og-proever/folkeskolens-proever]
FP9 og FP10. Den prøveansvarlige, faglærer og IT-ansvarlige

Generalprøve i dansk skriftlig
fremstilling
Generalprøven afvikles via testogprøver.dk.
Alle skoler opfordres til at tilmelde sig generalprøven i dansk
skriftlig fremstillig FP9 og FP10. Husk at FP10 skal bookes
som to prøver. Se mere på uvm.dk/fp under nyheder og orienteringer. Til disse prøver vil eleverne forsat blive afprøvet i at
anvende internettets muligheder, og eleverne må anvende
informationer fra internettet. Eleverne må dog ikke kommunikere eller dele deres dokumenter med andre under prøven.
Se mere information om generalprøven på www.uvm.dk/
adgangtilinternet.

Fra #FPnyt 17/18 nr. 7
Eksempelprøver, udtræk, booking og censur
På vej i #FPnyt 17/18 nr. 9
Skriftlig censur, opgavesæt og regnearksfiler
Se udsendte orienteringer

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

Kalender, Folkeskolens Prøver

Årshjulet i marts og april
Marts 2018
1.

Webinar for faglærere - Matematik

5.

Generalprøve i dansk, skriftlig fremstilling FP9 og FP10

7.

Webinar for faglærere – Engelsk, fransk og tysk

8.

Webinar for faglærere – Fællesprøven i naturfag

20.

Generalprøve i digitale selvrettende prøver

22.

Webinar for faglærere – Idræt

22.

Webinar for faglærere – Dansk læsning og retskrivning

26.-28.
Ultimo marts

Påskeferie telefonen er lukket
Meddelelse om skriftlig censur sendes til skolerne

April 2018
5.

Forbehold for generalprøve i dansk, skriftlig fremstilling FP9 og FP10

16.

Opgavesæt sendes fra trykkeri

17.

Forbehold for generalprøve i digitale selvrettende prøver

23.

Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk

Ultimo april

Vær opmærksom på tidspunkter for afgivelse af de sidste standpunktskarakterer

