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Eksamensadministration 
under XPRS, elever til prøve 
Sidst opdateret 20-01-2011/version 1.4/UNI•C /Steen Eske 

Bemærk at indberetning af elever til prøve er en indberetning af elever-

nes mulige prøver ikke de faktiske prøver. Disse indberettes først ved 

indberetning af prøveplanen. 

For at en elev skal medtages i indberetningen er der en række forskellige 

kriterier der skal være opfyldt. Disse er beskrevet nærmer i bilaget. 

Denne vejledning er en del af en række vejledninger, der vedrører eksa-

mensadministration under XPRS. Du kan komme til den generelle vej-

ledning ved at klikke her. Fra den generelle vejledning kan du få overblik 

over de øvrige vejledninger og linke direkte til dem. 

Studieretninger 
Det første er, at der i EASY-A skal oprettes de studieretninger skolen 

gennemfører. Det sker på vinduet C143 Studieretninger m. studieret-

ningsfag. 

 

Når det er gjort, skal alle elever knyttes til den studieretning de følger. 

Det gøres på vinduet A580 Elever på fuldtidsuddannelse og kræver, at 

man kalder eleverne frem én for én og påfører studieretningen. 

http://www.admsys.uni-c.dk/easy-a/dokumenter/Eksamen/Administrative_vejledninger/Eksamensadministration_XPRS.htm
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Indberetning af elever til prøve 
Datagrundlag 

Inden der må foretages en indberetning af elever til prøve, skal du have 

registreret en række oplysninger. De danner grundlag for den efterføl-

gende udtrækning af elever og senere igen indberetning af prøveplanen 

og den realiserede prøveplan. 

Indberetningen til XPRS stiller nedenstående krav til registrering: 

 Registrering af, hvilke tidligere prøver, fritagelser og meritter der 

’medtæller’ og skal indgå i behandlingen af eleven (for at sikre at 

eleven kommer til det korrekte antal eksaminer i løbet af sin uddan-

nelse). 

 Registrering af, hvilke lærere der er eksaminatorer (lærere på skole-

fag på hold) 

 Elevernes fremtidig mulige prøver  

 Tvungne prøver for eleven 

 Elevers placering på hold 
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Der er helt specielle krav til registrering, når der er tale om fag (”over-

fag”) med underfag: 

 På hold, hvor der er fag (”overfag”) med underfag skal samtlige fag 

være på holdet. 

 Der skal være termin på ”overfaget” 

 Der skal være knyttet lærere til alle underfagene  

 Hvis der er tale om variable underfag, må der ikke vær angivet eksa-

menstermin på underfagene. 

Hvad medtæller:  

Som udgangspunkt antager EASY-A, at alle karakterer, fritagelser og 

meritter tæller med i det samlede antal prøver, eleven skal aflægge på 

uddannelsen. I det omfang, det ikke er tilfældet, skal skolen sørge for 

at registrere, at de ikke tæller med. Til det formål er der ændret på 

nedenstående vinduer, så oplysning om medtæller kan ses og opdate-

res: 

 A471 Registrering af karakterer / Elev 

 A481 Registrering af fritagelser/merit/godskrivning 

 B871 Karakterer og meritter/godskrivninger fra andre skoler 

 A477 Total oversigt over karakterer, merit/godskrivninger og frita-

gelser 

Udskriften B877 Oversigt over karakterer, merit og godskrivninger er 

rettet til og viser nu oplysninger om, hvad der medtæller. 

Lærere der skal fungere som eksaminatorer: 

XPRS stiller krav om, at der skal indberettes oplysninger om, hvilke 

lærere der skal fungere som eksaminatorer. Indberetningen afhænger 

af, om der er tale om fag med eller uden underfag. 

 

Hvis der er tale om fag uden underfag skal der indberettes oplysnin-

ger om den lærer, der skal fungere som eksaminator i selve faget. 

Hvis der er tale om fag med underfag, er det lærerne som skal funge-

re som eksaminatorer i underfagene, der skal indberettes.  

På det hold hvor ”overfaget” er registreret, skal du sørge for at 

registrere alle underfagene uanset om undervisningen i underfa-

gene rent faktisk finder sted på andre hold! 

Hvis undervisningen i underfagene sker på andre hold, og eleverne 

også kan udtrækkes til disse underfag som selvstændige eksamener, 

skal du på disse hold også knytte læreren til det aktuelle fag. På den-

ne måde indberettes der både oplysninger om ”overfaget” med tilhø-

rende underfag og om selve underfagene som ”selvstændige” fag. 
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På A335 kan du registrere, hvilken lærer der er knyttet til det enkelte 

fag herunder også underfag. Oplysningerne ’arves’ ned på skolefag-

på-holdplacering dvs. på den enkelte elev.  

Ved hjælp af vinduet A335g kan man imidlertid rette i oplysningen. 

Det vil være nødvendigt, hvis eleverne har modtaget undervisning i et 

af underfagene af en anden lærer 

 

Ved indberetningen hentes oplysningen om lærere fra skolefag-på-

holdplacering, og hvis den er blank fra skolefag-på-hold. Hvis der 

heller ikke er nogen registrering der, hentes oplysningen om muligt 

fra fagfordelingen. Hvis der ikke kan findes lærere nogen af de tre 

steder, fejler indberetningen. 

 

Udskriften C335 Skolefag på hold er rettet til, så den nu også viser 

oplysninger om, hvilke lærere der er knyttet til de enkelte fag på hol-

det. 

Elevens fremtidige prøver: 

Oplysninger om elevens mulige fremtidige prøver anvendes dels i 

forbindelse med at en elev fortsætter et fag på højere niveau (så skal 

eleven ikke til eksamen nu) og dels ved udtrækning af eleverne til 

sommereksamen på 2. år af uddannelsen. Ved denne udtrækning skal 

det sikres, at eleven ikke på 3. år udelukkende følger fag, eleven kan 

være sikker på, at skulle til eksamen i. Samt at det er muligt, at få ud-

trukket eleven til det nødvendige antal eksaminer i alt. 

Bemærk, at ved indberetning af elever til prøve for sommerek-

samen på 2. år, skal skolen have ’grovplanlagt’ hele elevernes 

undervisning på 3. år! 
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Tilsvarende skal elever der fortsætter et fag på højere niveau væ-

re placeret på et fremtidigt hold med det pågældende fag og høje-

re niveau, inden der foretages en indberetning af elever til prøve. 

Oplysningerne registreres ved at placere eleverne på hold med tilhø-

rende fag. Det er vigtigt at disse oplysninger er registreret korrekt, for 

at eleverne bliver udtrukket til de rigtige fag og det korrekte antal 

prøver. 

Tvungne eksamener: 

Reglerne for hvilke prøver der er tvungne er ændret. Der gælder nu at 

kun prøver der er markeret som tvungne på C190 Tvungne prøver på 

fag eller på vinduet C195 Redigering af tvungne prøver på skolefag 

på hold er tvungne. 

Pt. er det kun Teknikfag på htx og Studieområdet del 2 også på htx 

der er tvungne. 

 

På vinduet kan du søge et hold og et fag frem. I den nederste blok vi-

ses så de evt. oplysninger om tvungen prøve J/N der i forvejen er re-

gistreret for eleverne på dette hold og fag. Du kan så for en gruppe 

elever registrere tvungen hhv. ikke tvungen prøve. 

Elevens placering på skoleforløb: 
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I forbindelse med indberetningen af elever til prøve, giver elevens 

placering på skoleforløb samt evt. adgangsvej oplysninger om, hvor 

mange perioder der er i elevens uddannelse og hvor langt eleven er i 

sin uddannelse. 

Antallet af perioder på elevens uddannelse vil som hovedregel være 

6. Der kan forekomme andre uddannelsesforløb fx for Team Dan-

mark.  

Hvilken periode eleven er på nu, afgøres på baggrund af den aktuelle 

termin og elevens skoleforløbsplacering: 

 Hvis eksamensterminens måned er fra september til decem-

ber, sættes periodenummeret til det laveste semesternummer 

på skoleperioden. 

 Hvis eksamensterminens måned er fra januar til august sættes 

periodenummeret til det højeste semesternummer på skolepe-

rioden. 

 

Du kan se oplysningerne, som vil indgå i indberetningen, på vinduet 

C178 Elev med XPRS-prøver og på den måde kontroller, at alle data nu 

er registreret korrekt. Vinduet er placeret i menuen Aktiviteter → Eksa-

men → Elev med XPRS-prøver. 
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Sygeeksamen 

I forbindelse med indberetning af elever til prøver til sygeeksamen er det 

vigtigt at du anvender samme termin på holdet som ved indberetning af 

elever til prøver til sommerterminen dvs. 06. 

Du kan sagtens benytte det oprindelige undervisningshold. Det er muligt 

at knytte elever fra et sådant hold til en sygeeksamen med termin 08 blot 

du husker at markere at der er tale om en syge-/omeksamen. Selv om du 

vælger at oprette et særligt hold skal du alligevel benytte termin 06. 

 

Indberetning 

Indberetningen sker ved hjælp af batchjobbet C158 Indberetning af ele-

ver til prøve. Batchjobbet danner en kladdeindberetning. 

Indholdet af indberetningen kan ses på vinduet C161 Prøvehold, elever 

til prøve, kladde. Dette vindue åbner du ved at finde kladdeindberetnin-

gen frem på vinduet A512 Indberetningskladder og trykke på indhold. 

Fra vinduet C161 Prøvehold, elever til prøve, kladde kan du komme vi-

dere til nedennævnte underliggende vinduer: 

C161a Lærere, elever til prøve, kladde 

C161b Elever, elever til prøve, kladde 

C161c Lærere på fag, elever til prøve, kladde 

C161d Elever til prøve, aktuelle prøver, kladde 

C161e Tidligere prøver, elever til prøver, kladde og 

C161f Fremtidige prøver, elever til prøve, kladde 
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Det er muligt at udskrive dele af indholdet af kladdeindberetningen. Ud-

skriften hedder C163 Indberetningsudskrift, elever til prøve.  

Da en total udskrift af hele indberetningens indhold vil være helt uover-

skuelig, er det besluttet at denne udskrift kun viser oplysninger om ele-

verne og deres tidligere, nuværende og fremtidige prøver. Udskriften kan 

bestilles ved på vinduet A512 Indberetningskladder at finde indberetnin-

gen frem og trykke på Udskriv eller bestilles på A101 Jobbestilling. 

 

Når du er sikker på at kladdens oplysninger er korrekte, trykker du på 

Godkend, og kladden omdannes til en endelig indberetning og sendes til 

XPRS. 

Indholdet af den endelige indberetning kan ses på vinduet C162 Prøve-

hold, elever til prøve, endelig med de tilhørende hjælpevinduer: 

C162a Lærere, elever til prøve, endelig 

C162b Elever, elever til prøve, endelig 

C162c Lærere på fag, elever til prøve, endelig 

C162d Elever til prøve, aktuelle prøver, endelig 

C162e Tidligere prøver, elever til prøver, endelig og 

C162f Fremtidige prøver, elever til prøve, endelig 

Disse vinduer findes ikke i menuen. Du kan åbne C162 ved at finde den 

endelige indberetning frem på vinduet A513 Endelige indberetninger og 

trykke på Indhold. 

Det er muligt at udskrive indholdet af den endelige indberetning. Det er 

den samme udskrift som anvendes til at udskrive kladdeindberetningen: 

C163 Indberetningsudskrift, elever til prøve. 
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Bilag: Kriterier for at en elev og elevens muli-
ge prøver medtages i indberetningen 

Indberetningen består af forskellige dele: 

 Prøvehold: Et prøvehold består af en kombination af holdid, 

fag/niveau og prøveform adskilt af $ fx frA0701$xxxxx$A$MDT. 

Der indberettes kun prøvehold hvortil der er knyttet mindst én 

elev som indberettes. 

 Lærere: Oplysningerne om lærerne er CPR-nummer, fornavn, ef-

ternavn og initialer. Der medtages kun lærere der er knyttet til 

mindst ét prøvehold. 

 Elever: Oplysningerne vedrører: 

 ’stamdata’: CPR-nummer, fornavn, efternavn, Stamhold (hold 

med trækningstype), uddannelse (CØSA-formål og version), hvil-

ke periode af uddannelsen eleven er i gang med (normalt mellem 

1 og 6) antallet at perioder i eleven uddannelse (normalt 6 men for 

fx Team Danmark elever 8), om det er elevens sidste termin på 

uddannelsen, elevens studieretningshovedfag 1 og niveau og ele-

ven studieretningshovedfag 2 og niveau. 

 elevens tidligere prøver (eksamenskarakterer) og 

 elevens mulige fremtidige prøver. Det har i praksis kun betydning 

for eleverne på næstsidste år. Bemærk at det kræver at der ved 

indberetningen for disse elever allerede er oprette holdplaceringer 

med fag på 3. år (det er kun antallet af mulige prøver der er afgø-

rende når der ses bort fra elever der fortsætter fag på højere ni-

veau, se herom nedenfor). 

 Sammenknytning mellem lærere og prøvehold: Hvilke lærere un-

derviser på hvilke prøvehold. Oplysningerne hentes fra (skolefag-

på-holdplacering), skolefag-på-hold eller fagfordeling i nævnte 

rækkefølge. 

 Sammenknytning mellem elever og prøvehold: Hvilke elever del-

tager på hvilke prøvehold. 

Der er en lang række kriterier som alle skal være opfyldt for at eleven og 

elevens prøver medtages. Disse kriterier gennemgås nedenfor: 

 Uddannelse 

 Eksamenstermin 

 Fag 

 Fagtilknytning 

 Fagets mulige prøver 

 Elevens placering på skoleforløb/holdet 

 Eleven fortsætter på højere niveau 

 Holdets navn 
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 Tilknytning af lærere 

Kriterium 1: Uddannelse 

Der medtages kun elever på ’relevante’ uddannelser og som ikke er af-

gangsmeldte. Ved indberetningen skal der afgrænses til et prøveområde 

(pt. altid EGYM). Der medtages så kun elever som følger en uddannelse 

der er knyttet til dette prøveområde. Hvilke uddannelser der er knyttet til 

hvilke prøveområder fremgår af XPRS uddannelsesmodel (pt. er det kun 

den nyeste version af hhx og htx og de tilsvarende åbne uddannelser på 

gymnasialt niveau). Uddannelserne skal indgå i prøveområdet på prøve-

terminens startdato. 

Kriterium 2: Eksamenstermin 

Der medtages kun fag der har den eksamenstermin der er afgrænset til.  

Kriterium 3: Fag 

Der medtages kun fag der findes i XPRS-uddannelsesmodellen og desu-

den opfylder følgende betingelser: 

1. Faget skal være markeret med ’J’ i feltet Prøvefag i tabellen C151 

XPRS fag. 

2. Faget og uddannelsen skal være markeret med værdien ’FULD’ i 

feltet Indberetningspligt kode på C145 XPRS udd. og prøveomr. 

(hvis dette felt er tomt, hentes værdien fra det tilsvarende felt på 

uddannelsen). 

3. Faget og uddannelsen skal være markeret med værdien ’ALTID’ i 

feltet Central Censur kode på C145 XPRS udd. og prøveomr. 

Kriterium 4: Fagtilknytning 

Der medtages for eleven kun fag som har fagtilknytningerne O, V eller S. 

Kriterium 5: Fagets mulige prøver 

Der indberettes for et fag kun de prøveformer som findes i XPRS-

uddannelsesmodellen for det pågældende fag. Hvis et fag således fx har 

både mundtlig og skriftlig prøve indberettes der 2 prøvehold for hvert 

hold som har det pågældende fag (og som opfylder de øvrige kriterier). 

Der medtages kun de prøver, som er gyldige på prøveterminens startdato. 

Endelig gælder det at der enten skal være obligatorisk prøve eller prøve 

med udtrækning. 
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Kriterium 7: Fortsætter eleven faget på højere niveau 

For en elev der fortsætter faget på højere niveau gælder at eleven ikke 

skal til prøve nu og derfor medtages sådanne mulige prøver ikke for ele-

ven. 

Den måde systemer afgør om en elev følger faget på højere niveau er ved 

at se om eleven har fremtidige holdplaceringer med samme fag på et hø-

jere niveau. Bemærk, at det betyder at det er nødvendigt at have placeret 

eleverne på fremtidige hold med fag inden indberetningen. 

Bemærk endvidere, at systemet ikke kan afgøre det hvis de forskellige 

niveauer har fået forskellige fagnumre. Det er desværre tilfældet for nog-

le fag fordi de kommer fra forskellige bekendtgørelser. For disse fag kan 

systemet således ikke afgøre om eleverne skal til prøve nu. Her er det 

nødvendigt manuelt at ændre på den senere udtrækning. Det er ikke 

umiddelbart muligt at rette til så indberetningen af elever til prøve bliver 

korrekt. 

Kriterium 8: Holdets navn 

Hold hvis skolefag-på-hold skal medtages må ikke indeholde et $-tegn i 

holdidentifikationen. Det hænger sammen med den måde prøvehold iden-

tificeres overfor XPRS. Se første afsnit i dette bilag. 

Kriterium 9: Tilknytning af lærere 

For at et prøvehold skal medtages kræves det at der til faget er knyttet 

mindst en lærer (på skolefag-på-holdplacering, skolefag på hold eller fag-

fordeling) 

Ud over disse kriterier har XPRS også det kriterium at der ikke må indbe-

rettes elever som ikke følger noget prøvehold. Dette kontrolleres ikke i 

EASY-A og kan således resultere i en afvisning i XPRS selv om der ikke 

har været noget ’synligt’ galt med kladdeindberetningen. 

Kriterium 10: Fritagelser 

For at en prøve skal medtages for en elev gælder at eleven ikke må være 

fritaget for eksamen i det pågældende fag. 

Kriterium 11 Eleven følger hele undervisningen 

For at en prøve skal medtages for en elev kræves det at slutdatoen på ele-

vens holdplacering er den samme som slutdatoen på holdet eller at ele-

vens perioder på holdet overlapper eksamensterminen for de pågældende 

skolefag på holdet.. 

 


