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Tjekliste til tilsynsførende ved folkeskolens digitale prøver 

Denne tjekliste er målrettet den tilsynsførende ved afholdelsen af folkeskolens digitale 

prøver.  

I brugervejledningen til de digitale prøver findes uddybende information om afviklingen af 

prøverne. Brug af nærværende tjekliste forudsætter, at den tilsynsførende er bekendt med 

brugervejledningen. Særligt afsnittet Prøveafholdelse er relevant. Under afsnittet Hvad nu 

hvis? kan man læse svar på spørgsmål vedrørende tekniske problemer ved prøveafviklin-

gen. 

 

Brugervejledningen kan læses på www.testogprøver.dk. Hvis skolen vælger at printe bru-

gervejledningen, er det skolens eget ansvar at sikre, at den printede version er opdateret. 

 

Hjælpemidler 

I biologi, geografi, matematik samt fysik/kemi må eleverne ikke benytte hjælpemidler, 

men skal dog have adgang til papir og blyant. I matematik bør den tilsynsførende være 

særligt opmærksom på, at eleverne ikke benytter elektroniske og digitale hjælpemidler, fx 

lommeregner.  

I dansk læsning, retskrivning samt læsning og sprogbrug må eleverne anvende trykte og 

elektroniske ordbøger, der er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er 

fastsat af Dansk Sprognævn.  

 

Lokal tidsstyring 

Den tilsynsførende giver eleverne adgang til prøven fra monitoreringssiden. Der er adgang 

til monitoreringssiden 30 minutter før prøvestartstidspunktet. Det er den tilsynsførende, der 

afgør, hvornår prøveafviklingen påbegyndes. Det er ligeledes den tilsynsførende, der sik-

rer, at den officielle prøvetid overholdes. Prøveafviklingen kan dog ikke startes før tids-

punktet for den officielle prøvestart, og prøveafviklingen skal være afsluttet senest kl. 

21.00, hvor test- og prøvesystemet lukkes. 

Hvis en elev skal have forlænget prøvetiden, fx pga. tekniske vanskeligheder undervejs, 

skal den tilsynsførende holde regnskab med tiden. 

 

Prøveafvikling 

Eleverne kan logge ind inden prøvens officielle starttidspunkt, men de kan ikke starte prø-

ven, før den tilsynsførende har givet adgang, og det officielle prøvestartstarttidspunkt er 

nået. Adgangen kan kun gives til de elever, der er booket til den pågældende prøve. Hvis 

den tilsynsførende giver adgang til prøven inden prøvestarttidspunktet, vil eleven møde et 

statusvindue, hvor tiden tæller ned til prøvestart. 

 

 

Ved prøvestart giver den tilsynsførende adgang til prøven fra monitoreringssiden ved at 

klikke Giv adgang til alle, der er logget ind. 

 

https://testogprøver.dk/
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Eleverne kan herefter trykke Opdater i deres statusvindue. Når eleverne opdaterer siden, 

vises en aktiv Start-knap, som de skal klikke på for at starte prøven. 

 

Ved prøvestart 
klikkes på Start-
knappen for at gå 
til prøven 
 

  

 
 

Eleverne må starte prøven, når den tilsynsførende har annonceret prøvestarten mundtligt. 

 

Forlængelse af prøvetid 

Hvis en elev skal have forlænget prøvetiden, skal den tilsynsførende holde regnskab med, 

at eleven får tildelt den ekstra prøvetid. Forlængelse af prøvetiden styres ikke af test- og 

prøvesystemet. Forlængelse af prøvetid tildeles fx i tilfælde af tekniske vanskeligheder un-

der prøven eller til elever med særlige behov. 

 

Afslutning af prøven 

Ved klik på Gå til aflevering får eleven mulighed for at gennemse sin besvarelse af prøven. 

Eleven kan herefter vælge at redigere besvarelsen ved at klikke Ret besvarelse. Det anbefa-

les, at eleverne inden prøvestart informeres om denne mulighed. Eleven kan aflevere be-

svarelsen ved at klikke Afslut prøven. Ved klik på Afslut prøven bliver eleven bedt om at 

bekræfte afslutningen. Når eleven har bekræftet sin afslutning af prøven, vil det fremgå på 

skærmen, at prøven er slut. 

Hvis eleven eller den tilsynsførende har afsluttet elevens prøve ved en fejl, kan den tilsyns-

førende give adgang igen ved at klikke Genåbn prøve ud for elevens navn på monitore-

ringssiden. 

Når prøvetiden er gået, skal den tilsynsførende mundtligt annoncere at prøven er slut, og 

bede eleverne om at klikke Gå til aflevering efterfulgt af Afslut prøven. 

 

Eksempel på prøveforløb for biologi med prøvestart kl. 13.00 

 Eleverne er booket til biologiprøven kl. 13.00. 

 Eleverne kan logge ind, når de vil. 

 Den tilsynsførende (med rettighed til afvikling) kan fra kl. 13.00 mundtligt annonce-

re prøvestart og give adgang til prøven fra monitoreringssiden. 

 Den tilsynsførende skal selv holde regnskab med tiden for de elever, der skal have 

tildelt ekstra prøvetid.  

 Den tilsynsførende skal selv holde øje med, hvornår de 30 minutter biologiprøven 

varer, er gået. Når prøvetiden er gået, skal den tilsynsførende annoncere at prøven er 

slut og bede eleverne aflevere (dvs. trykke Gå til aflevering efterfulgt af Afslut prø-

ven).  
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 Såfremt en elev ikke følger den tilsynsførendes opfordring til at afslutte, kan den til-

synsførende afslutte elevens prøve fra monitoreringssiden. 

 

Prøveresultater 

Skoleledelsen har via sit UNI-Login adgang til elevernes prøveresultater på 

www.testogprøver.dk nogle uger efter prøverne er afholdt. Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet giver skolerne direkte besked, når karaktererne er beregnede. 

http://www.testogprøver.dk/

