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Oversigt over kendte fejlkoder i forbindelse med eksa-
mensindberetninger til XPRS 

Bemærk at oversigten rummer både XPRS fejlkoder (første tabel) og 

fejl/oplysninger EASY-A (anden tabel), men ikke beskeder i forbindelse 

med kommunikationsproblemer mellem EASY-A og XPRS. 

Koder fra XPRS 

Listen er ikke komplet, men rummer de fleste fejlkoder der vil kunne op-

træde ved indberetninger fra EASY-A. 

Kommunikationen mellem EASY-A og XPRS omkring prøver vedrører prø-
vehold. 

Og hvad er så et prøvehold i EASY-A sammenhæng? 

 For prøver uden variable underfag er et prøvehold identificeret 
ved hold$fag$niveau$prøvekode 

 For prøver med variable underfag udgør hver elev set fra XPRS et 
prøvehold for sig selv. Derfor er et prøvehold identificeret ved 
hold$fag$niveau$prøvekode$cpr-nr$uddannelse 

EASY-A danner selv prøveholdene i forbindelse med indberetningerne til 
XPRS (elever til prøve, prøveplan og godkendt prøveplan) med udgangs-
punkt i de hold med skolefag og holdplaceringer der er oprettet. 

Fejlkode Fejlkodetekst Hvad betyder det 

5003 Der var ikke åbent for indberet-
ninger af denne type på modta-
gelsestidspunktet 

Indberetningen kan ikke sendes til XPRS fordi 
der er lukket for denne type indberetning på 
det tidspunkt hvor indberetning blev foreta-
get (for tidligt eller for sent). 

5005 Fejl ved validering af XML Årsagen er at et felt som af XPRS betragtes 
som tvungent mangler indhold. Det skyldes 
formodentlig af der mangler en eksaminator 
eller en censor på en elelr flere elever, hvis 
der er tale om realiseret prøveplan. 

5008 Fejl vedr. tidligere indberettet 
censorkandidat (ikke med i denne 
indberetning). 

En tidligere indberettet censorkompetence vil 
XPRS ikke acceptere bliver fjernet typisk fordi 
censorkompetencen er brugt i XPRS. 

5015 Kandidaten er markeret som 
permanent udgået, og kan ikke 
opdateres 

Den censor du indberetter oplysninger om er 
markeret som permanent udgået i XPRS. Der-
for kan der ikke indberettes oplysninger for 
vedkommende. 

5020 Kandidaten er allokeret til et cen-
sormøde eller en mundtlig prøve i 
den angivne friholdelsesperiode 
og kan derfor ikke friholdes. Kan-
didaten er allokeret på følgende 
dato/-er: <datoer>. 

Den lærer forsøger at indberette friholdelse 
for er allokeret som censor eller til censormø-
der på de pågældende datoer. 
Derfor kan dun ikke friholde læreren. 
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Fejlkode Fejlkodetekst Hvad betyder det 

5027 Kandidatens adresse skal angives Der mangler oplysninger om lærerens adres-
se. Derfor kan læreren ikke registreres som 
censor. 

5028 Kompetencens slutdato kan ikke 
ændres til en dato før <dato>, da 
den er autoriseret indtil denne 
dato 

Læreren e autoriseret af XPRS til den angivne 
dato. Du kan ikke stoppe lærerens kompeten-
cer før autoriseringens slutdato. 

5031 Læreren er placeret i rettegruppe 
- indberetningen er afvist 

Læreren er benyttet som skriftlig censor og er 
derfor optaget den dag der er censormøde.  
Du kan ikke friholde læreren denne dag. 

5032 Censor <navn> med cprnr <CPR-
nr> er placeret i en rettegruppe. 
Derfor kan censoren ikke udela-
des fra indberetning af censor-
kompetencer. 

Læreren er benyttet som skriftlig censor.  
Derfor må du ikke have slettet lærerens tilsva-
rende kompetence for læreren. 

5033 Censoren kan ikke friholdes i den 
angivne friholdelsesperiode, fordi 
han/hun er eksaminator indenfor 
perioden. Censoren er eksamina-
tor på følgende dato/-er: <dato-
er>. 

Læreren er allerede er allokeret som censor 
på de datoer hvor du forsøger at friholde læ-
reren. Det må du ikke. 

5115 Prøvekoden <prøvekode> for fa-
get <fagnr> og niveau <niveau> er 
ukendt i XPRS. 

Fejlen skyldes formodentlig at UVM ikke har 
fået lukket for <prøvekoden> for faget i deres 
udmelding af uddannelsesmodellen, men i 
stedet blot ændret fra en prøvekode til en 
anden. 
Så ligger der to ’åbne’ XPRS prøvekoder i 
EASY-A svarende til én eksamensform i EASY-
A. 
Det kan ses på vinduet C150 XPRS Fag og prø-
ver (menu: Stamdata →XPRS). 
Det betyder at denne EASY-As eksamensform 
bliver ’omsat’ til en tilfældig af disse XPRS 
prøvekoder. Indberetningen fejler så, hvis det 
ikke er denne der nu står i XPRS. 
Det er ikke noget skolen kan rette op på. Det 
er i XPRS der skal rettes og der skal udsendes 
en ny version af uddannelsesmodellen. 

5116 Prøven <prøvekode> for prøve-
holdId <hold$fag$niveau$prøve-
kode> er ikke gyldig for prøveter-
minen, eller også skal prøven ikke 
indberettes til central censur. Al-
ternativt er der ikke indberet-
ningspligt for eleven på prøven. 

Enten er prøvekoden ikke gyldig i denne prø-
vetermin eller også er der tale om en prøve-
kode som ikke skal indberettes til XPRS. 
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Fejlkode Fejlkodetekst Hvad betyder det 

5117 Eksaminationssproget <sprog> er 
ukendt i XPRS. 

Du har indberettet et sprog som ikke er kendt 
i XPRS.  
Fejlen vil kun kunne opstå i EASY-A sammen-
hæng hvis der er forskel på sprogkoderne i 
EASY-A og XPRS. 
Sprogkoderne kan ses på vinduet C125 Diver-
se koder (menu: Stamdata → XPRS). 

Kør evt. B591 Afhentning af centrale data og 
se om det retter op på sprogkoderne. 

5132 Prøven for faget <fag>, niveau 
<niveau>' og prøvekoden <prøve-
kode> findes ikke i XPRS. 

Der er indberettet en prøvekode for faget 
som ikke findes i XPRS. 
Fejlen vil kun kunne opstå i EASY-A sammen-
hæng hvis der er forskel på XPRS prøvekoder-
ne i EASY-A og XPRS. 
Prøvekoderne kan ses på vinduet C150 XPRS 
Fag og prøver (menu: Stamdata →XPRS). 
Kør evt. B591 Afhentning af centrale data og 
se om det retter op på prøvekoderne. 

5137 Der er indberettet et ugyldigt un-
derfag til prøveholdet <hold$fag-
$niveau$prøvekode>, eller også 
er der indberettet et forkert antal 
underfag til prøveholdet. 

Der er indberettet et fag – der selv har under-
fag – som underfag til et andet fag med un-
derfag. Det er ikke lovligt. 
Fejlen skyldes formodentlig at der er flere fag 
med variable underfag på samme hold (stam-
holdet?) – et af disse fag er med eksamens-
termin og et andet uden eksamenstermin.  
EASY-A opfatter så faget uden eksamenster-
min som underfag til faget med eksamens-
termin og det afviser XPRS. 

5149 En sådan indberetning er ikke be-
stilt i XPRS-systemet, se prøveka-
lender 

Du har forsøgt at sende en indberetning som 
ikke skal indberettes jf. prøvekalenderen fx 
elever til prøve for studieretningsprojekt 
(SRP1 og SRP2). 

5151 Prøveholdet <hold$fag$niveau-
$prøvekode> har ændret prøve 
siden holdet blev indberettet i 
'Elever til prøve' 

Der er ændret på prøveholdet efter at det er 
indberettet i elever til prøve. Det betyder at 
XPRS ikke kan ’genkende’ prøveholdet. 
Fejlen hænger formodentlig sammen med 
5115.  Se denne. 

5152 Prøveholdet < hold$fag$niveau$-
prøvekode> blev tilknyttet kæde-
oplysninger ved udmelding af 
prøveudtrækket, og skal derfor 
også være tilknyttet en kæde i 
prøveplanindberetningen. 

Ved udmeldingen af prøvefag har XPRS sam-
menkædet elever i en prøve med variable un-
derfag. Ved indberetningen af prøveplan skal 
der også ske en kædning af eleverne. 
Den vil vi nok aldrig se i EASY-A da vi indberet-
ter en kædeoplysning (eksamensbegivenhe-
den) for alle prøvehold. 
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Fejlkode Fejlkodetekst Hvad betyder det 

5153 Prøveholdet <hold$fag$niveau-
$prøvekode$CPR-nr$uddannelse> 
er skiftet til en kæde med en an-
den kompetence, og det er ikke 
tilladt. 

Afvisningen skyldes at du har knyttet elever 
med forskellige censorfag til en eksamensbe-
givenhed. Det må du ikke. 
Censorfag er udmeldt sammen med prøvefa-
gene og fremgår af vinduet C142 Udmeldte 
XPRS prøvefag (menu: Aktiviteter → Eksa-
men) og udskriften C156 XPRS Prøvefag. 

5154 Prøveholdet < hold$fag$niveau-
$prøvekode> afholder ikke prø-
ven på det tidspunkt UVM har 
fastsat. Jf. udmeldte prøvekalen-
der. 

Du har placeret eksamensbegivenheden med 
det aktuelle hold og fag har på anden dato 
eller på andre tidspunkter end hvad der er 
udmeldt fra XPRS jf. prøveperioderne. 
Oplysningerne om skriftlige eksamenstids-
punkter kan ses på vinduet C154 Prøveperio-
der (menu: Stamdata. → XPRS). 
Selv om du mener at tidspunkterne fra XPRS 
er forkerte SKAL de overholdes ved indberet-
ningen af prøveplanen.  
Når prøveplanen først er godkendt kan du så 
rette til det der er korrekt. 

5159 Prøveholdet <hold$fag$niveau-
$prøvekode> har tilknyttet elever, 
som ikke har et prøveafholdelses-
tidspunkt indenfor prøveholdets 
prøvetidsramme. 

Du har knyttet elever fra holdet/fag/prøve til 
flere forskellige eksamensbegivenheder.  
Det må du ikke. 

5161 Ministeriet har påbegyndt tilde-
ling af censorer til prøverne, og 
der kan derfor ikke mere genind-
berettes. 

Når først XPRS er i gang med at allokere cen-
sorer, kan du ikke længere indberettes prøve-
planer når først. 

5163 Eksaminator <CPR-nr> er optaget 
af aktiviteten 'friholdt' på dagen 

Læreren er indberettet som friholdt på dagen. 
Denne indberetning kan være sket ved en tid-
ligere termin fra samme skole (og blot ikke 
rettet efterfølgende) eller være sket fra en 
anden skole som læreren underviser på eller 
har undervist på. 

5164 Censurkæden <eksamensbegiven-
hed> indeholder censurfri dage 

Du må ikke placere eksamensbegivenheder 
med variable underfag hen over weekender 
og helligdage (inkl. grundlovsdag). 

5165 Eleven <CPR-nr> har <antal> 
mundtlige prøver den <dato og 
tid>. Tilladt antal er <antal>. 

Eleven har flere mundtlige prøver på samme 
dag (kan også være SAM). 
Bemærk, at en af prøverne evt. kan komme 
fra en anden skole, VUC, HF eller lignende 
dvs. ikke nødvendigvis kan ses i EASY-A. 

5166 Eleven <CPR-nr> har både tidsaf-
hængige og tidsuafhængige prø-
ver den <dato>. 

Eleven har både en mundtlig (kan også være 
SAM) og en skriftlig prøve på samme dag.  
Bemærk, at en af prøverne evt. kan komme 
fra en anden skole, VUC, HF eller lignende 
dvs. ikke nødvendigvis kan ses i EASY-A. 
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Fejlkode Fejlkodetekst Hvad betyder det 

5167 Der er ikke nok censurkapacitet til 
<kompetencen> den <dato og 
tid>. 

Indberetningen afvises fordi der ikke er ledige 
censorer med den aktuelle kompetence på 
dagen. 

5168 Der er ikke angivet 'Antal Tilladte 
Prøver Per Dag' for uddannelsen 
<uddannelse>. Kontakt UVM. 

Hvis denne fejl opstår, må du kontakte UVM. 

5169 Prøveholdet <hold$fag$niveau-
$prøvekode$CPR-nr$uddannelse> 
mangler en prøvedeltagende læ-
rer (må dog ikke komme fra cen-
sor faget) 

Der ’mangler’ en lærer på denne elevs prøve. 
Fejlen kan skyldes at det hold – hvor du har 
sat lærere på underfagene – ikke er det hold 
du har knyttet til eksamensbegivenheden. 

5502 Evalueringsformen skal være 
mundtlig. 

Der kan kun hentes erstatningscensor ved 
mundtlige prøver (inkl. SAM) 
Fejlen vil normalt blive fanget af EASY-A på 
vinduet A658 Eksamensbegivenheder (menu: 
Aktiviteter → Eksamen) 

5503 Der kunne ikke findes en erstat-
ningscensor 

XPRS kan ikke levere en erstatningscensor. 
Kontakt UVM. 
Bemærk, at den oprindelige censor er fjernet 
fra eksamensbegivenheden. 

5507 Perioden fra <startdato> til <slut-
dato> ligger ikke indenfor den 
mundtlige prøveperiode for prø-
veterminen. 

Du har placeret en mundtlige prøve uden for 
den periode XPRS har angivet i prøveperioder. 
Prøveperioderne for mundtlige prøver kan ses 
på vinduet C154 XPRS prøveperioder (menu: 
Stamdata → XPRS). 

5512 Det angivne prøvehold med id 
<hold$fag$niveau$prøvekode> 
findes ikke. 

XPRS kender ikke prøveholdet. 
Fejlen burde ikke kunne opstå ved indberet-
ninger fra EASY-A. 
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Fejlkode Fejlkodetekst Hvad betyder det 

7304 Prøveholdet <hold$fag$niveau-
$prøvekode> afvises, idet under-
fagkode for prøveholdet er sat til 
<underfagskode>, og der er angi-
vet <antal> ugyldige underfag 

Der kan være to årsager til denne fejl: 
1. Der er forskel mellem EASY-As og XPRS’ 

oplysninger om hvilke fag der har under-
fag 

2. I forbindelse med realiserede prøveplaner 
kan der være forskel på niveauet på ek-
samensbegivenheden og censor (eller ek-
saminator) 

  
Ad. 1: Fejlen vil normalt blive fanget i EASY-A 
af EPL-WA036. Se denne. 
Oplysningerne om underfagskoder kan ses på 
vinduet C151 XPRS Fag (menu: Stamdata 
→XPRS). 
Kør evt. B591 Afhentning af centrale data og 
se om det retter op på underfagskoderne. 
 
Ad. 2: I denne situation er der nødvendigt at 
gennemgå alle eksamensbegivenheder med 
elever fra det aktuelle hold og kontroller at 
niveauet er det samme for eksamensbegiven-
hed, c ensor og eksaminator. 

7313 Der mangler et fast underfag 
<underfag> til prøvens fag <over-
fag> for prøvehold 
<hold$fag$niveau$prøvekode>. 

Når der er tale om fag med faste underfag (fx 
Erhvervscase) skal de fast underfag være 
knyttet til holdet med overfaget og eleverne 
skal følge såvel overfag som underfagene. 
Fejlen vil normalt blive fanget i EASY-A af EPL-
WA053. Se denne. 
Kun hvis der er forskel i de oplysninger der 
findes i XPRS og de der på skolen findes i 
XPRS’ uddannelsesmodel burde denne fejl 
kunne forekomme. 
Oplysningerne om faste underfag kan ses på 
vinduet C151a XPRS Faste underfag (menu: 
Stamdata →XPRS). 
Kør evt. B591 Afhentning af centrale data og 
se om det retter op på underfagene. 
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Fejlkode Fejlkodetekst Hvad betyder det 

7314 Der indberettes et underfag <un-
derfag>, som ikke er et fast un-
derfag til prøvens fag <overfag> 
for prøvehold <hold$fag$niveau-
$prøvekode>. 

Når der er tale om faste underfag må der kun 
indberettes de underfag som i flg. XPRS’ ud-
dannelsesmodel er underfag til det aktuelle 
fag. 
Kun hvis der er forskel i de oplysninger der 
findes i XPRS og de der på skolen findes i 
XPRS’ uddannelsesmodel burde denne fejl 
kunne forekomme. 
Oplysningerne om faste underfag kan ses på 
vinduet C151a XPRS Faste underfag (menu: 
Stamdata →XPRS). 
Kør evt. B591 Afhentning af centrale data og 
se om det retter op på underfagene. 

7315 Uddannelsesversion er lukket in-
den prøveterminen for elev med 
CPR nummer <CPR-nr>. 

Du må ikke indberette elever med den angiv-
ne version til denne prøvetermin. 

 

Koder fra EASY-A 

Kode Fejlkodetekst Hvad betyder det 

Advarsel Censoren findes ikke. Denne advarsel vil næppe 
nogensinde forekomme.  
Hvis det sker, må du kon-
takte supporten. 

Advarsel Elev <CPR-nummer> på ek-
samensbegivenhed <begi-
venhed>: Eleven mangler 
stamhold (hold med træk-
ningstype) 

Eleven skal være knyttet til 
et hold med trækningstype. 

Advarsel Kompetencen, evaluerings-
form findes ikke. 

Den kompetence findes 
ikke længere. 
Fejlen vil kun kunne opstå 
der er slettet en kompe-
tencekode i XPRS som der 
tidligere er oprettet lærer-
kompetencer på. 

Advarsel Prøveterminen findes ikke. Prøveterminen findes ikke 
længere. 
Fejlen vil kun kunne opstå 
der er slettet en termin i 
XPRS som der tidligere 
dannet en indberetnings-
kladde for. 

AKS-A4083 Eksaminationssproget er ikke 
udmeldt fra XPRS. 

På skolefag-på-hold må der 
kun angives en sprogkode 
der er udmeldt fra XPRS. 
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Kode Fejlkodetekst Hvad betyder det 

ELS-A3052 Der skal være præcis to fag 
med J til studieretningsho-
vedfag per studieretning. 

Du kan godt knyttet flere 
end 2 fag til en studieret-
ning, men to og kun to af 
disse må være markeret 
som studieretningshoved-
fag. 

ELS-A4072 Studieretningsfaget er ikke et 
XPRS-fag. 

Du må kun angive et stu-
dieretningsfag som findes i 
XPRS’ uddannelsesmodel. 

EPL-ER011 Der er ikke lavet individuel 
eksamensplan for eleven 
<CPR-nr.> 

Du mangler at danne indi-
viduelle eksamensplaner 
for elven. 
Indberetningen til XPRS 
kræver at der er dannet 
individuelle eksamenspla-
ner. 

EPL-ER012 Eksamensbegivenhed <begi-
venhed>: Eleven <CPR-
nummer> findes ikke i elever 
til prøve. Eleven kan derfor 
ikke indberettes. 

Ved indberetning af prøve-
planer kræves det at ele-
verne opfylder betingelser-
ne for at blive medtaget i 
’elever til prøve’. 
Det kan undertiden hjælpe 
at danne en ny kladdeind-
beretning af ’elever til prø-
ve’. 

EPL-WA021 Censoren kunne ikke oprettes 
som lokal censor. 

Af en eller anden grund 
lykkedes det ikke at oprette 
censoren som lokal censor. 
Kontakt supporten. 

EPL-WA022 Kan ikke identificere eksa-
mensbegivenhed for <prøve-
hold-id> 

Efter at prøveplanen er 
godkendt i XPRS er der 
ændret i eksamensbegi-
venhederne. Det kan være 
at der ikke findes en eksa-
mensbegivenhed for kom-
binationen af 
hold/fag/niveau/prøvekode 
eller at der findes flere ek-
samensbegivenheder. 

EPL-WA023 Kan ikke udpakke prøvehold-
id <prøvehold-id> 

Der er tale om en teknisk 
fejl. 
Kontakt supporten. 
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Kode Fejlkodetekst Hvad betyder det 

EPL-WA025 Kan ikke identificere eksa-
mensbegivenhed for <prøve-
hold-id> 

Efter at prøveplanen er 
godkendt i XPRS er der 
ændret i eksamensbegi-
venhederne. Det kan være 
at der ikke findes en eksa-
mensbegivenhed for kom-
binationen af 
hold/fag/niveau/prøvekode 
eller at der findes flere ek-
samensbegivenheder. 

EPL-WA026 Kan ikke finde skolefag for 
XPRS-fag <fag><niveau> 

Det skyldes formodentlig at 
skolefaget/ niveauet er 
slettet efter indberetning 
af prøveplanen. 

EPL-WA027 Kan ikke udpakke prøvehold-
id <prøvehold-id> 

Der er tale om en teknisk 
fejl. 
Kontakt supporten. 

EPL-WA028 Kan ikke finde EASY-A termin 
på XPRS-termin <termin>. 

Sammenhæng mellem 
XPRS-termin og EASY-A 
termin er slettet. 

EPL-WA029 Kan ikke finde skemarolle C. 
Censor på eksamensbegiven-
hed på anden skole kan ikke 
oprettes. 

Det er et krav at der findes 
en skemarolle C. 

EPL-WA030 Elev <CPR-nr> er ikke place-
ret på et hold med træk-
ningstype d. <prøvetermi-
nens startdato>. 

XPRS kræver at der indbe-
rettes oplysning om ele-
vens stamhold (hold med 
trækningstype).  
Denne oplysning findes 
ikke for eleven på termi-
nens startdato. 

EPL-WA031 Elev <CPR-nr> mangler stu-
dieretning. 

Du mangler at angive en 
studieretning for eleven. 

EPL-WA032 Elev <CPR-nr> er ikke for-
løbsplaceret d. <holdplace-
ringens startdato> 

Eleven skal have en skole-
forløbsplacering der dæk-
ker holdplaceringen. 

EPL-WA034 Eksamensbegivenhed <begi-
venhed>: Eleverne skal have 
mindst ét fælles underfag 
uden eksamenstermin. 

I forbindelse med variable 
underfag skal eleverne på 
en eksamensbegivenhed 
have mindst et fælles un-
derfag (hvis der er udmeldt 
censorfag skal eleverne 
have samme censorfag) 



 

10 

Kode Fejlkodetekst Hvad betyder det 

EPL-WA035 Eksamensbegivenhed <begi-
venhed> med evaluerings-
form <evalueringsform>: 
Prøven <prøvekode> er ikke 
gyldig på prøveterminens 
startdato. 

Prøvekoden er lukket på 
terminens startdato. 
Kontakt UVM. 

EPL-WA036 Eksamensbegivenhed <begi-
venhed> med evaluerings-
form <evalueringsform>: Der 
findes eksamensdage, som 
ligger udenfor prøvetermi-
nens periode for mundtlig 
prøve. 

Mundtlige prøver skal ligge 
i den periode som er angi-
vet i XPRS prøveperioder. 

EPL-WA037 Elev <CPR-nummer> på ek-
samensbegivenhed <begi-
venhed>: Eleven er afgangs-
meldt. 

Afgangsmeldte elever ind-
berettes ikke. 

EPL-WA038 Eksamensbegivenhed <begi-
venhed>: Faget <skolefag-
niveau> kendes ikke i XPRS. 

Der indberettes et fag som 
ikke findes i XPRS. 

EPL-WA039 Elev <CPR-nummer> på ek-
samensbegivenhed <begi-
venhed>: Faget <skolefag-
niveau> indgår ikke i elevens 
uddannelse. 

Dette fag indgår ikke i ele-
vens uddannelse jf. XPRS 
uddannelsesmodel. 

EPL-WA040 Der findes ikke udmeldte 
XPRS-prøvefag for den af-
grænsede termin, så udtræk-
ning stopper. 

Der findes ikke et prøve-
fagsudtræk i EASY-A som 
kan benyttes ved udtræk-
ningen. 
Det kan skyldes at prøve-
fagsudtrækket ikke er ud-
meldt fra XPRS eller at det 
ikke er hentet og indlæst i 
EASY-A. 

EPL-WA041 De udmeldte XPRS-prøvefag 
skal ikke udtrækkes med 
kendt algoritme, så udtræk-
ning stopper. 

EASY-A kan indtil videre 
kun udtrække med algo-
ritme 1. Prøvefagsudtræk-
ket angiver en anden algo-
ritme. 
Kontakt UVM. 

EPL-WA042 Eleven <CPR-nr> har ikke til-
knyttet skoleforløb til hold-
placeringerne, og der er der-
for ikke udtrukket for eleven. 

Elevens holdplaceringer 
skal være dækket af en sko-
leforløbsplacering for at 
eleven kan udtrækkes. 

EPL-WA043 Der udtrækkes ikke for ter-
miner med terminstype <ty-
pe>. 

Udtrækning kan ikke an-
vendes for denne termins-
type. 
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EPL-WA044 Der kan ikke udtrækkes nok 
prøver for eleven <CPR-nr> i 
terminen. Udtrækning skal 
ske manuelt. 

Det er ikke muligt at ud-
trække elven for det antal 
prøver systemet forventer.  
Det kan skyldes forskellige 
ting fx: 

 En 3. Års elev kan ikke 
komme til i alt 10 prø-
ver. 

 En 2. årselever der har 
så mange fag på højt 
niveau at eleven ikke 
kan være kommet til i 
alt 3 prøver efter 2. år. 

EPL-WA045 Der kan ikke udtrækkes det 
korrekte antal prøver for ele-
ven <CPR-nr> i terminen. Ud-
trækning skal ske manuelt. 

Det er ikke muligt at ud-
trække eleven for det antal 
prøver systemet forventer.  
Det skyldes typisk at en 2. 
årselev ikke er placeret på 
alle sine hold på 3. år. 

EPL-WA046 Eksamensbegivenhed <begi-
venhed>: Faget <skolefag-
niveau> er ikke markeret 
med FULD i indberetnings-
pligt kode. 

Det er ikke et fag der skal 
indberettes til XPRS. 
Eksamensbegivenheden 
medtages ikke i indberet-
ningen. 

EPL-WA047 Eksamensbegivenhed <begi-
venhed>: Faget <skolefag-
niveau> er ikke markeret 
med ALTID i central censur 
kode. 

Der er ikke central beskik-
ning af censorer i faget og 
det indberettes derfor ikke. 
Eksamensbegivenheden 
medtages ikke i indberet-
ningen. 

EPL-WA048 Elev <CPR-nummer> på ek-
samensbegivenhed <begi-
venhed>: Faget <skolefag-
niveau> har ikke type O, V 
eller S på holdet <hold>. 

I indberetningen indgår der 
kun fag som har fagtilknyt-
ning O (obligatorisk), V 
(valgfag) eller S (særfag 
dvs. fra et andet uddannel-
sesområde). 
Eleven medtages ikke i ind-
beretningen. 

EPL-WA049 Elev <CPR-nummer> på ek-
samensbegivenhed <begi-
venhed> med evaluerings-
form <evalueringsform>: 
Prøvedeltagelsen er ikke OB-
LIGATORISK eller UDTRÆK. 

Der indberettes kun for 
prøver hvor deltagelsen i 
flg. XPRS uddannelsesmo-
del er obligatorisk eller sker 
ved udtrækning. 
Eleven medtages ikke i ind-
beretningen. 
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EPL-WA050 Eleven <CPR> er ikke tilknyt-
tet eksamensbegivenhed 
<begivenhedsnavn> 

Fejlen skyldes at eleven er 
fjernet fra eksamensbegi-
venheden (med variable 
underfag) efter at prøve-
planen er godkendt i XPRS. 
Ved udmeldingen af censo-
rer fejler censorallokerin-
gen for den pågældende 
elev. 
Knyt evt. igen eleven til 
eksamensbegivenheden så 
censorallokeringerne kan 
indlæses og fjern derefter 
eleven igen fra eksamens-
begivenheden. 

EPL-WA051 Det lykkedes ikke at tilknytte 
ansættelseforholdet til eksa-
mensbegivenheden for lære-
ren med CPR-nr <CPR-nr>. 

Fejlen vil typisk kunne 
komme hvis en lærer er 
stoppet på skolen uden at 
lærerens kompetencer er 
stoppet OG indberettet til 
XPRS (typisk udgående cen-
sur). 
XPRS har anvendt læreren 
som censor, men det kan jo 
ikke længere lade sig gøre. 

EPL-WA053 Elev <CPR-nr> på hold <Hold> 
og fag <Overfag>-<Niveau>: 
Der er ingen lærer tilknyttet. 

Der mangler en lærer på 
faget. 
Tilknytningen kan ske på 
skolefag-på-hold eller på 
fagfordelingen. 

EPL-WA053 Elev <CPR-nr> på hold <Hold> 
og fag <Overfag>-<Niveau>: 
Der er ingen lærere tilknyttet 
det faste underfag <under-
fag><niveau>. 

Der mangler en lærer på 
det faste underfag. 
Tilknytningen kan ske på 
skolefag-på-hold eller på 
fagfordelingen. 

EPL-WA053 Elev <CPR-nr> på hold <Hold> 
og fag <Overfag>-<Niveau>: 
Der er ingen variable under-
fag på holdet. 

Der mangler variable un-
derfag på holdet. 
Der være knyttet mindst et 
variabelt underfag til hol-
det. 

EPL-WA053 Elev <CPR-nr> på hold <Hold> 
og fag <Overfag>-<Niveau>: 
Der er ingen lærere tilknyttet 
det variable underfag <un-
derfag><niveau>. 

Der mangler en lærer på 
det variable underfag for 
eleven. 
Tilknytningen kan ske på 
skolefag-på-holdplacering 
(undtagelsen), på skolefag-
på-hold eller på fagforde-
lingen. 
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EPL-WA053 Elev <CPR-nr> på hold <Hold> 
og fag <Overfag>-<Niveau>: 
Det faste underfag <under-
fag><niveau> findes ikke på 
holdet. 

Det faste underfag mangler 
på holdet. 
Alle de faste underfag skal 
være knyttet til holdet. 

EPL-WA053 Elev <CPR-nr> på hold <Hold> 
og fag <Overfag>-<Niveau>: 
Eleven har ikke det faste un-
derfag <underfag><niveau> 
på holdet. 

Eleven følger ikke det faste 
underfag på holdet. 

EPL-WA053 Elev <CPR-nr> på hold <Hold> 
og fag <Overfag>-<Niveau>: 
Eleven har ingen variable un-
derfag på holdet. 

Eleven følger ikke mindst et 
variabelt underfag på hol-
det. 

EPL-WA066 Eksamensbegivenhed <be-
giv>: Lærer <init> er ikke til-
knyttet underfag på holdet). 

Den lærer der er sat på 
som eksaminator i en prø-
ve mse underfag er ikke 
knyttet til noget underfag 
på holdet. 

EPL-WA073 Elev <CPR-nr> hold <holdnr> 
skolefag <fag> indgår ikke, da 
fagtilknytning skal være O, V 
eller S. 

Eleven medtages ikke for 
dette skolefag på holdet i 
indberetningen da elevens 
fagtilknytning hverken er O 
(obligatorisk), V (valgfag) 
eller S (særfag dvs. fra et 
andet uddannelsesområ-
de). 

EPL-WA074 Elev <CPR-nr> hold <holdnr> 
skolefag <fag> indgår ikke, da 
eleven ikke følger faget på 
holdet på slutdatoen eller på 
terminens startdato. 

Eleven medtages ikke i ind-
beretningen for dette hold 
da eleven hverken følger 
holdet på holdets slutdato 
eller på første dag i EASY-A 
eksamensterminen. 
Fejlteksten er ikke helt 
præcis. 

EPL-WA075 Holdet <holdnr> indeholder $ 
i navnet og kan derfor ikke 
indberettes til XPRS. 

Ved indberetning til XPRS 
benytter EASY-A $ som et 
specielt tegn. 
Derfor må holdnr ikke in-
deholde dette tegn. 

Information Censor <CPR> fra skole <DS-
nr> registreret med initialer 
<Cxxx> i stedet for <initialer>, 
da disse anvendes i forvejen. 

Censoren har fået tildelt 
andre initialer.  
Det er kun en oplysning. 
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Information Censoren <fornavn> <efter-
navn> er blevet autoriseret 
med følgende kompetence: 
<kompetence>, <evaluerings-
form> for prøveterminen 
<prøvetermin> gældende for 
perioden <startdato, slutda-
to>. 

Det er blot en oplysning om 
at læreren er blevet autori-
seret dvs. XPRS vil/kan be-
nytte læreren som censor. 

Information Censoren <fornavn> <efter-
navn> har fået slettet sin au-
torisation i følgende kompe-
tence: <kompetence>, <eva-
lueringsform> for prøveter-
minen <prøvetermin> gæl-
dende for perioden <startda-
to, slutdato>. 

Det er blot en oplysning om 
at lærerens autorisation i 
dette fag er slettet dvs. 
XPRS vil ikke længere be-
nytte læreren som censor i 
dette fag. 

Information Censortilknytning på eksa-
mensbeg. <eksamensbegi-
venhedsnavn> fjernet. 

Ved en ny udmelding af 
censorallokeringer er cen-
soren fjernet fra denne ek-
samensbegivenhed. 

Information Danner XPRS-begivenhed: 
<navn> dato: <dato> skole-
fag: <skolefag> tid: <starttid - 
sluttid>. 

Det er blot en oplysning. 

Information Der er dannet et <antal> 
kompetencer for <antal> 
medarbejdere i indberetnin-
gen. 

Der er ikke tale om nogen 
fejl – blot en oplysning om 
hvad der indberettes. 

Information Der findes i forvejen skriftlig 
eksamensbegivenhed <begi-
venhedsnavn> for <hold> 
<fag> <niveau> i terminen. 
Der er ikke ændret. 

Det er blot en oplysning om 
at eksamensbegivenheden 
fandtes i forvejen (ved op-
rettelse af skriftlige eksa-
mensbegivenheder – A510 
Dan skriftlige eksamensbe-
givenheder). 

Information Der udtrækkes for eleven 
<CPR-nr> med udd <Ud> 

Det er blot en oplysning. 

Information Der udtrækkes ikke for <CPR-
nr>, da eleven har mere end 
tre skoleperioder. 

Team Danmark elever og 
andre elever som tager ud-
dannelsen på mere end 3 
år kan ikke udtrækkes af 
systemet. 
Eksamensmarkeringerne på 
sådanne elever må sættes 
manuelt. 



 

15 

Kode Fejlkodetekst Hvad betyder det 

Information Elev <CPR-nr> hold <holdnr> 
skolefag <fag> indgår ikke, da 
der ikke er XPRS-prøve i faget 

Ifølge XPRS uddannelses-
model er der ikke nogen 
eksamen i faget. 
Derfor indberettes der ikke 
nogen prøver for faget til 
XPRS. 

Information Elev <CPR-nr> hold <holdnr> 
skolefag <fag> indgår ikke, da 
det ikke skal indberettes jf. 
XPRS-datamodel (krit. 3) 

Det er et fag XPRS ikke vil 
have indberetning på. 
Derfor indberettes der ikke 
nogen prøver for faget til 
XPRS. 

Information Elev <CPR-nr> hold <holdnr> 
skolefag <fag> indgår ikke, da 
eleven fortsætter faget på et 
højere niveau. 

Prøver i dette fag indberet-
tes ikke for eleven da ele-
ven fortsætter på højere 
niveau.  
Det kan skyldes at eleven 
rent faktisk fortsætter fa-
get på højere (eller samme 
niveau), men det kan også 
skyldes ’tekniske’ forhold: 

Hvis det hold eleven fx ind-
berettes fra slutter før ele-
vens stamhold og eleven 
også følger faget på stam-
holdet så ’fortsætter’ ele-
ven jo faget på stamholdet. 

Reglen i EASY-A er derfor at 
det hold hvorfra eleven 
skal indberettes ikke må 
slutte før andre hold (i 
samme semester) hvor ele-
ven også følger faget. 

Information Eleven <CPR-nr> har angivet 
en studieretning, som ikke 
findes i EASY-A. Studieretnin-
gen registreres ikke på ele-
ven. 

Oplysningen om elevens 
studieretning medtages 
ikke i indberetningen da 
studieretningen ikke findes 
i EASY-A. 

Information Eleven <CPR-nr> har fået 
eks.mark. pga. eksamen for 
hele holdet for elev <CPR-nr> 

Der er sat en eksamens-
markering for eleven på 
denne prøve fordi en an-
den elev er udtrukket til 
prøven, og der er tale om 
en prøve hvor alle eleverne 
skal til prøven hvis blot en 
enkelt elev udtrækkes. 
Det er blot en oplysning. 
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Information Forkert mailadresse <emai-
ladresse> ikke indberettet for 
initialer <initialer>. 

Den mailadresse der er re-
gistreret for medarbejde-
ren opfylder ikke de for-
melle krav til opbygningen 
af en mailadresse og indbe-
rettes derfor ikke til XPRS.  
Lærerens kompetencer 
indberettes. 

Information Indberetningen er ikke dan-
net, da den er magen til den 
seneste endelige indberet-
ning af lærerfriholdelse i 
terminen. 

Der er ikke tale om nogen 
fejl blot en oplysning. 

Information Medarbejder <initialer> har 
XPRS-eksamen pr <dato>. 
Denne dato er fjernet fra læ-
refriholdelser. 

Der skal ikke indberettes 
lærerfriholdelse på datoer 
hvor XPRS ved at læreren 
fungerer som eksaminator.  
Derfor fjernes sådanne da-
toer fra lærerens friholdel-
ser. 

PST-A3009 Du må ikke oprette en over-
lappende gyldighedsperiode 
for lærerfriholdelse 

Du har forsøgt at oprette 
lærerfriholdelser med over-
lappende perioder. 

PST-A4008 Fremmedsproget er ikke ud-
meldt fra XPRS 

Du har anvendt en sprog-
kode på censorkompeten-
cen som ikke er udmeldt 
fra XPRS. 

PST-A4009 Censorgraden er ikke ud-
meldt fra XPRS 

Du har forsøgt at angive en 
censurgrad som ikke er en 
af de der er udmeldt fra 
XPRS. 

SYS-WA012 Data i indberetningen kunne 
ikke overføres til XPRS. 

Der var tekniske problemer 
i forbindelse med overførs-
len fx på EASY-I eller XPRS. 
Kontakt supporten. 

SYS-WA013 Der er ikke udmeldt indbe-
retningsfrist for denne indbe-
retning i perioden. Indberet-
ningen kan ikke godkendes. 

Du kan kun godkende en 
indberetning dvs. gøre den 
endelig hvis der er udmeldt 
en indberetningsfrist fra 
XPRS. 

XPS-IF001 Censoren <CPR-nr> <for-
navn> <efternavn> er tildelt 
eksamensbegivenheden 
<eks.beg.navn> <fag>, <ni-
veau>. Kontakt oplysninger:  
Tlf: <telefonnr>, Email: 
<emailadresse> Adresse: 
<adresse> 

Det er blot en oplysning og 
at censoren er knyttet til 
eksamensbegivenheden. 
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XPS-IF002 Husk at kontakte den tildelte 
censor <for-
navn><efternavn>tlf. <tele-
fonnr>. Hvis vedkommende 
ikke kan skal der hentes en ny 
erstatningscensor. 

En mundtlig erstatnings-
censor får ikke besked fra 
XPRS.  
Skolen skal derfor selv sør-
ge for at give censoren be-
sked.  

XPS-IF003 Censoren findes ikke og op-
rettes derfor som lokal cen-
sor. 

Det er blot en oplysning om 
at censoren oprettes som 
lokal censor. 

XPS-IF004 Censoren findes og skal ikke 
oprettes. Censoren er tilknyt-
tet eksamensbegivenheden. 

Det er blot en oplysning om 
at censoren i forvejen fand-
tes som lokal censor. 

XPS-IF005 Der er oprettet udenlandsk 
postnr <postnr> <postdi-
strikt> 

Det er blot en oplysning. 

 

 


