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Schmidt 

Udmelding af prøvefagsudtræk 
På grundlag af 2. indberetning af elever til prøve udmelder XPRS et prø-

vefagsudtræk til den enkelte skole. Oplysningen indlæses automatisk af 

batchjobbet C139 Indlæsning af Udmelding af prøvefag når de er hentet 

af batchjobbet C176 XPRS afhentning af udmeldinger. 

Udmeldingen af prøvefagsudtræk er en prioriteret liste over alle de prø-

vehold skolen har indberettet til den pågældende termin. Listen tager så-

ledes udgangspunkt i prøvehold. 

Når oplysningerne er afhentet kan du se dem på vinduet C142 Udmeldte 

XPRS prøvefag.  

 

Du kan finde vinduet i menuen Aktiviteter → Eksamen → XPRS → 

Udmeldte XPRS-prøvefag. 

Hver linje identificerer et prøvehold (som er identificeret ved kombinati-

onen af hold, fag/niveau, prøvekode (læs evalueringsform) og evt. elev 

(det sidste kun i forbindelse med variable underfag). 

På hver linje er der angivet en prioritet og et gruppenummer som viser 

om linjen hører til på den øverste (=1) eller nederste del af listen (=2). 

Det har betydning for den efterfølgende udtrækning af eleverne.  
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Når listen skal anvendes for en konkret elev skal man kun anvende de 

prøvehold som den pågældende elev følger. Alle de andre linjer ses der 

bort fra ved udtrækningen af eleven. 

Du kan også bestille en udskrift som viser prøvefagsudtrækket. Den hed-

der C156 XPRS Prøvefag og kan dels bestilles som en lang skærmkopi 

fra ovennævnte vindue eller som en normal udskrift. 

Bekendtgørelsesmæssige tvungne/ikke-
tvungne prøver  
Vinduet C190 Tvungne prøver på fag (Stamtabeller – XPRS). Det er et 

hjælpevindue til at registrere de prøver der altid er tvungne. På hhx er der 

ingen prøver der altid er tvungne. På htx er der studieområdet og teknik-

fag niveau A. Data i vinduet skal derfor rettes til, så de fremstår med de 

teknikfag skolen udbyder. Det kan f.eks. se sådan ud: 

 

 

Udtrækning af elever 
Datagrundlag 

Udtrækningen af elever er baseret på oplysninger om elevens tidligere 

prøver herunder meritter og fritagelser, hvorvidt disse medtæller, elevens 

aktuelle prøvehold samt elevens fremtidige prøvehold. Udtrækningen er 

meget afhængig af hvor eleven er i sit uddannelsesforløb. 

Det er derfor meget vigtigt at alle disse oplysninger er registreret korrekt 

inden der foretages en udtrækning.  

Udtrækning af elever til prøve 

Det overordnede formål med udtrækningen er dels at sikre at eleven 

kommer til det fastsatte antal prøver (mindst 10 prøver for elever som har 

indmeldelsesdato før 1.1.2010 og mindst 8 prøver for elever der har ind-

meldelsesdato efter 1.1.2010) i løbet af hele uddannelsen og dels at sikre 
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at der er en usikkerhed således at eleverne ikke på forhånd kan vide at 

der er fag, de ikke kan komme til eksamen i. 

For hvert ekstra A-fag en elev har, øges antallet af prøver med én (gælder 

for elever der har påbegyndt deres gymnasiale uddannelse i 2011 eller 

senere). 

Bemærk også, at du ved modtagelse af en elevflytning skal være meget 

opmærksom på hvilken indmeldelsesdato der sættes på eleven og om 

nødvendigt ændre denne så eleven bliver udtrukket til det korrekte antal 

prøver. 

Udtrækningen sker ved anvendelse af batchjobbet R005 Eksamensud-

trækning for XPRS-uddannelser. Udtrækninger resulterer i et antal eksa-

mensmarkeringer idet der skelnes mellem tvungne prøver og øvrige prø-

ver. 

Bemærk, at udtrækningen ikke kan håndtere elever der ikke følger det 

normale uddannelsesforløb fx Team Danmark elever og omgængere. Så-

danne elever må behandles manuelt med udgangspunkt i den udmeldte 

prøvefagsudtræk. 

Udtrækningen er overordnet beskrevet i bilag 1.  

Resultatet af udtrækningen kan ses på følgende vinduer og udskrifter: 

 A652 Eksamensmarkeringer (vindue) 

 B282 Eksamensmarkeringsoversigt (udskrift) 

 C175 XPRS-elevers eksamensudtrækning (findes kun som CSV-

fil) 

Desuden findes der en udskrift C173 Elever med skolefag på hold der 

viser hvilke fag eleverne følger på et givent hold. Det er specielt aktuelt 

med et sådant overblik i forbindelse med fag med variable underfag. Den 

kan både bestilles som en udskrift og som en CSV-fil. 

A652 Eksamensmarkeringer: 

Bemærk, at der kan forekomme meget lange svartider på vinduet hvis 

der ikke afgrænses fornuftigt – specielt hvis der samtidig ønskes vist 

skolefag-på-holdplaceringer i den nederste blok. 

Vinduet består af i alt fire blokke: 

 En søgeblok 

 En blok der viser de elever der er fremsøgt på grundlag af sø-

gekriterierne  

 Den aktuelle elevs eksamensmarkeringer 

 Den aktuelle elevs øvrige mulige eksamener dvs. skolefag-på-

holdplaceringer med den aktuelle eksamenstermin, men hvor 

der ikke er sat eksamensmarkering på og hvor eleven ikke fort-
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sætter faget på samme eller højere niveau. Vær opmærksom på 

at prøverne ikke listes i nogen prioriteret rækkefølge. 

 

B282 Eksamensmarkeringsoversigt 

Udskriften B282 viser for hver af de elever der er omfattet af af-

grænsningerne elevens eksamensmarkeringer og antallet af tidligere 

opnåede karakterer som medtæller. For hver af eksamensmarkerin-

gerne er vist med J/N om man manuelt har slettemarkeret eksamens-

markeringen (uden at denne helt er slettet endnu). 

Tvungne prøver vil på udskriften være vist med prioritet -1 og ”alle 

eller ingen prøve” med prioritet -2. Øvrige udtrukne prøver vil stå 

med prioriteringsnummeret fra vinduet C142 Udmeldte XPRS-

prøvefag og udskriften C156 Udmeldte XPRS Prøvefag. 

C175 XPRS-elevers eksamensudtrækning 

Flette filen (CSV-fil) har til formål at give dig et overblik over hvilke 

XPRS-prøver en elev deltager i, hvilken rækkefølge den enkelte prø-

ve har i de udmeldte prøvefag, samt om eksamensmarkeringerne er J 

eller N. 



 5 

Bilag 1: Udtrækning af elever 

Prøvefagsudtræk 
Det afgørende princip ved prøvefagsudtrækket er, at den enkelte elev ik-

ke på forhånd kan regne ud, at der er prøver, der ikke kan komme i ud-

træk, hverken ved den aktuelle termin eller ved kommende terminer. For 

at sikre det, må en elev normalt højst indstilles i 4 ordinære prøvetermi-

ner, typisk 3 sommerterminer og 1 vintertermin. 

Den enkelte elev skal aflægge minimum tre skriftlige og tre mundtlige 

prøver. Såfremt der er htx-elever, der ikke kan opfylde kravet om tre 

skriftlige prøver, kan studieområdet samt teknikfag A tælle som en skrift-

lig prøve i de medtællende prøver, der kræves. 

For prøvehold i billedkunst, drama, erhvervscase, idræt, mediefag, musik 

og teknologi A/B gælder, at enten udtrækkes hele holdet, eller ingen. 

Der er tale om 3 forskellige ’former’ for udtrækning: 

1. år og vintereksamen 

2. sommereksamen 2. år 

3. afsluttende termin 

Elever som følger et 4-årigt uddannelsesforløb og omgængere skal hånd-

teres manuelt. Udtrækningen til eksamen for disse elever skal under alle 

omstændigheder ske under hensyn til hvorledes skolen har planlagt un-

dervisningen. Sådanne elever skal skrives ud på en liste/log således at 

skolen kan behandle dem manuelt. 

Udtrækning ved 1. år og vintereksamen 
1. Hvis der er fag/prøver i gruppe 1 i elevens prøvefagsrække ud-

trækkes den først forekommende prøve 

2. Forekommer der herefter i prøvefagsrækken et fag på B-niveau 

med både skriftlig og mundtlig prøve, og er faget ikke udtrukket 

under punkt 1, udtrækkes fagets først forekommende prøveform. 

Er antallet af fag på B-niveau med både skriftlig og mundtlig prø-

ve, der ikke er udtrukket efter punkt 1, større end ét, udtrækkes 

kun det første. 

3. Antallet af prøver ved den pågældende termin bliver således nul, 

én eller to. 

Udtrækning ved sommereksamen 2. år 
Der gælder her de samme regler som ved vintereksamen og eksamen på 

1. år dog med en yderligere tilføjelse: 

Det sikres, at eleven efter terminen har aflagt 2 prøver. 
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Systemet undersøger om eleven overhovedet kan komme til det krævede 

antal prøver (10 hhv. 8) under hensyn til antallet af: 

 tidligere prøver inkl. meritter med tilknyttede eksamenskarakterer  

 prøver eleven nu er udtrukket til  

 fremtidige prøvehold for eleven (skolefag på holdplaceringer med 

eksamenstermin for 3. år). 

 

Der kommer en advarsel i loggen hvis eleven ikke kan komme til det 

krævede antal prøver eller kun kan blive udtrukket i tvungne prøver. 

Udtrækning ved afsluttende termin 
1. Først sikres, at antallet af skriftlige prøver er tilstrækkeligt, om 

muligt fire. Med udgangspunkt i antallet af tidligere aflagte skrift-

lige prøver udtrækkes fra elevens prøvefagsrække (udmeldt af 

XPRS) de først forekommende skriftlige prøvefag, således at det 

samlede antal skriftlige prøver i alt bliver fire. Kun i de tilfælde, 

hvor det ikke er muligt at opfylde de fire, udtrækkes tre. 

 

2. Dernæst sikres, at alle aflægger mindst én af prøverne i A-

niveaufag med både skriftlig og mundtlig prøve ved at supplere 

med manglende fag i den først forekommende prøveform i prøve-

fagsrækken. 

 

3. Herefter kontrolleres, om antallet af aflagte mundtlige prøver er 

mindst tre. Såfremt det ikke er tilfældet, udtrækkes det først fore-

kommende mundtlige prøvefag. 

 

4. For elever med mere end det krævede antal A-niveaufag udtræk-

kes nu – om muligt – fra prøvefagsrækken det antal skriftlige 

prøver, som eleven har ekstra A-niveaufag. (Indføres først for 

elever, der har påbegyndt deres gymnasiale uddannelse 2011 eller 

senere.) 

 

5. Til slut sikres det tilstrækkelige antal prøver i forhold til det sam-

lede antal prøver ved at udtrække det nødvendige antal af først fo-

rekommende, ikke udtrukne prøvefag i prøvefagsrækken uanset 

prøveformen. 

Hvis eleven ikke kan komme til det krævede antal prøver udskrives der 

en advarsel i logen. 

Opbygning af elevernes prioriteringsli-
ster 
Der tages udgangspunkt i det prøvefagsudtræk som XPRS har meldt ud 

til skolen. Dette udtræk indeholder samtlige de prøvehold skolen har ind-
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berettet i indberetningen af Elever til prøve. På hver linje er der et prøve-

hold med en prioritet og et gruppenummer. Fra denne liste fjernes alle de 

prøvehold den pågældende elev ikke er tilknyttet. 

Den resterende liste sorteres efter prioritet således at prioritet 1 står 

øverst dvs. efter stigende prioritet. Denne liste udgør den elevspecifikke 

prioriteringsliste. Med mindre andet eksplicit er beskrevet startes altid 

ovenfra på denne liste. 

 


