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Ændringer i prøveadmini-
strationen i EASY-A 
27-04-2009/version 1.3/UNI-C/Steen Eske  

Indhold 

Centrale begreber 

Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse 

Interne prøver Ved interne prøver forstås i denne forbindelse 

prøver som skolen selv afholder og som ikke 

indberettes til UVM (XPRS og CØSA). 

Eksamensbegivenheder Ved eksamensbegivenheder forstås her prøver 

som indberettes til UVM (XPRS for gymnasiale 

uddannelser og CØSA for EUD). 

Generelt 
Det har længe været et ønske at det blev muligt at håndtere interne prøver 

i EASY-A således at de ikke blev ’blandet sammen med’ de egentlige 

eksamensbegivenheder. 

I forbindelse med de ændringer der er gennemført i denne sammenhæng 

er der taget en række andre ønsker med i relation til prøveadministratio-

nen. 

Disse emner behandles nærmere i de efterfølgende afsnit.  

 Interne prøver 

Særlige forhold for interne prøver 

A465 Karakterliste eksamensdag 

A849 Eksamensplan - elev 

A937 Individuel eksamensplan 

B359 Tilsyn pr. dato 

B361 Eksamensplan - tilsyn 

B362 Eksamensplan - censor 

B063 Censurdokumentation, mundtlig eksamen 

 Forplejning til lærere, censorer og tilsyn 

Lærere og censorer 

Tilsyn 
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A855 Frokostliste 

 Andre ændringer 

A674 Tildeling af særlig censur (fra CØSA) 

Lærerfriholdelse 

C174 Indlæsning af censorallokeringer 

Interne prøver 
Til at kunne afskille interne prøver fra egentlig eksamensbegivenheder 

anvendes felter karaktertype på A658 Eksamensbegivenheder. Hvis ka-

raktertypen er EKS opfattes det som en egentlig eksamensbegivenhed. 

Hvis der anvendes en anden karaktertype opfattes det som en intern prø-

ve. 

For ikke at genere udtrækning af elever til eksamen (når der er tale om 

interne prøver) indføres der nogle særlige regler/undtagelser i forbindelse 

med interne prøver.  

Særlige forhold for interne prøver 

 Når elever knyttes til en intern prøve dannes der ikke eksamens-

markeringer. 

 Ved interne prøver er der ikke noget krav om at der skal vær ek-

samenstermin på skolefag-på-hold og at en evt. termin skal passe 

med den interne prøves termin. 

 Hvis du knytter elever med eksamensmarkeringer til en intern 

prøve kommer der en advarsel. Det er for at forhindre at man ved 

en fejl kommer til at knytte elever der skal til eksamen til en in-

tern prøve. 

 Det er muligt at ændre termin på en intern prøve selv om der er 

knyttet elever til prøven. 

 Interne prøver medtages ikke ved indberetning af prøver til UVM 

(hverken til XPRS eller til CØSA). 

 Du kan ikke ændre karaktertypen for en prøve fra/til EKS og 

dermed ændre den fra/til at være en eksamensbegivenhed, når der 

først er knyttet elever til prøven. 

 En elev placering på en intern prøve slettes ikke hvis elevens ek-

samensmarkering slettes. 

 Du kan ikke anvende A664 Dan eksamensbegivenheder i forbin-

delse med interne prøver. Det hænger sammen med at denne 

funktionalitet er knyttet til eksamensmarkeringer og sådanne an-

vendes ikke i forbindelse med interne prøver. 

A465 Karakterliste eksamensdag 

For at kunne se hvilken type prøve en karakterliste vedrører tilføjes der 

oplysning om karaktertypen på denne udskrift. 
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Det betyder også at afgrænsningerne karaktertype og evalueringsform får 

en anden betydning. For fremtiden medfører disse afgrænsninger at der 

udskrives karakterlister for interne prøver / eksamensbegivenheder som 

svarer til afgrænsningerne. 

A849 Eksamensplan - elev 

For at kunne se hvilken type prøve der er tale om tilføjes der oplysning 

om karaktertypen på denne udskrift. Desuden bliver det muligt at fravæl-

ge oplysningerne om start- og sluttid (eksaminationstid medtages fortsat). 

A937 Individuel eksamensplan 

For at kunne se hvilken type prøve der er tale om tilføjes der oplysning 

om karaktertypen på denne udskrift. Desuden tilføjes der en ny afgræns-

ning der gør det mulig at styre hvilke lokaleroller der medtages på ud-

skriften (fx eksaminationslokale, forberedelseslokale) 

B359 Tilsyn pr. dato 

For at kunne se hvilken type prøve der er tale om tilføjes der oplysning 

om karaktertypen på denne udskrift. 

B361 Eksamensplan - tilsyn 

For at kunne se hvilken type prøve der er tale om tilføjes der oplysning 

om karaktertypen på denne udskrift. 

B362 Eksamensplan - censor 

Denne udskrift medtager kun egentlige eksamensbegivenheder dvs. med 

karaktertypen EKS. 

B063 Eksamensdokumentation 

Udskriften medtager kun egentlige eksamensbegivenheder dvs. med ka-

raktertypen EKS. 

Ved hjælp af to afgrænsninger kan du bestemme om den skal udskrives 

til eksaminatorer og/eller censorer.  

Hvis eksamensbegivenheden går over flere dage vil sidste dag skrives 

under første dag. 

For mundtlige eksamener hentes eksaminationstiden fra den første elev 

på prøven (sluttid-starttid). For skriftlige eksamener benyttes de tidssty-

rede fagoplysninger om minutter pr. opgave. 

Forplejning til lærere, censorer og tilsyn 
Der indføres mulighed for at styre hvilke lærere/censorer og tilsyn der 

skal medtages på frokostlisten. 
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Lærere og censorer 

På vinduet A658 Eksamensbegivenheder indføres der et felt hvor man 

kan angive om denne eksamensbegivenheds lærer(e) og censor(er) skal 

medtages på frokostlisten. 

Der tages ikke længere hensyn til om eksamensbegivenheden går hen 

over frokost. 

Hvis feltet udfyldes med værdien J betyder det at lærerne og censorerne 

medtages på udskriften A855 Frokostliste. Værdien af feltet sættes de-

fault svarende til en ny trimmeparameter Default frokost til eksamen. 

 

Tilsyn 

På vinduet B358 Registrering af tilsyn i lokale indføres der en ny kolonne 

således at man for hvert tilsyn kan registrere om vedkommende skal 

medtages på frokostlisten. 

Hvis feltet udfyldes med værdien J betyder det at dette tilsyn medtages 

på udskriften A855 Frokostliste. Værdien af feltet sættes default svarende 

til en ny trimmeparameter Default frokost til tilsynsførende. 
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A855 Frokostliste 

Der gennemføres en række ændringer i layout og mht. hvem der medta-

ges på udskriften sml. ovenstående. 

Der tilføjes oplysninger om eksaminator på den enkelte prøve (såvel in-

terne som egentlige eksamensbegivenheder). For at få plads til det fjernes 

oplysningerne om starttid og sluttid. Kun prøver/eksamensbegivenheder 

hvor der er sagt J i feltet Frokost jf. ovenstående. 

Desuden tilføjes der en ny blok som viser tilsyn i de enkelte lokaler dog 

kun hvis der er sagt J til Frokost jf. ovenstående. 

Der tilføjes nye afgrænsninger til aktivitetsafdeling, lokaleafdeling, byg-

ningsnummer, elevafdeling og Alle karaktertyper. 

Aktivitetsafdeling:  

Hvis du afgrænser til en aktivitetsafdeling medtages kun prø-

ver/eksamensbegivenheder hvor mindst ét af de hold som er knyttet til 

prøven/eksamensbegivenheden er knyttet til denne aktivitetsafdeling. 

Afgrænsningen har ingen betydning for blokken med tilsyn. 

Lokaleafdeling: 

Hvis du afgrænser til en lokaleafdeling medtages kun prø-

ver/eksamensbegivenheder hvor mindst ét af lokalerne er knyttet til den-

ne lokaleafdeling. 

Bygning: 

Hvis du afgrænser til en bygning medtages kun prø-

ver/eksamensbegivenheder hvor mindst ét af lokalerne hører til i denne 

bygning. 
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Elevafdeling:  

Hvis du afgrænser til en elevafdeling medtages kun prø-

ver/eksamensbegivenheder hvor mindst én af eleverne på prø-

ven/eksamensbegivenheden er knyttet til denne elevafdeling. 

Afgrænsningen har ingen betydning for blokken med tilsyn. 

Alle karaktertyper: 

Denne afgrænsning anvender du til at afgøre om du ønsker interne prøver 

medtaget på udskriften. Hvis du angiver J medtages både egentlig eksa-

mensbegivenheder og interne prøver. Hvis du angiver N medtages kun 

egentlige eksamensbegivenheder. 

Andre ændringer 

A674 Tildeling af særlig censur (fra CØSA) 

Batchjobbet ændres således at det ikke fejlagtigt sletter den censur der 

måtte være udmeldt fra XPRS når der udmelde særlig censur fra CØSA 

(til EUD). 

Lærerfriholdelse 

Både batchjobbet C118 Opret lærerfriholdelse og C128 Indberetning af 

lærerfriholdelse til XPRS ændres således at der oprettes og indberettes 

friholdelse i forbindelse med interne prøver. 

Samtidig sikres det at der ikke indberettes lærerfriholdelse for lærere som 

er skriftlige censorer på andre skoler – den dag der er censormøde i det 

aktuelle fag (på grundlag af eksamensbegivenheder på anden skole). 

C174 Indlæsning af censorallokeringer 

Batchjobbet ændres således at det markeres at denne censur er udmeldt 

fra XPRS, jf. ændringen til A674. 

 


