
1 
 

XPRS spørgsmål og svar, 2006 - 2009 

16/12 

2009 
Indberetning af elever til prøve 

Eleverne skal indberettes 2 gange til sommerterminen: mundtlig og skriftlig. 

  

Første gang 8. februar 2010, hvordan skal denne indberetning foregå? 

C158 indberetning af elever til prøve, har ikke denne afgrænsning. 

UVM har oplyst at skolerne gerne må indberette både mundtlig og skriftlig. 

Dvs. den første indberetning I sender skal indeholde alle de skriftlige prøver, men må 

gerne indeholde de mundtlige prøver I allerede har planlagt.  

Den anden indberetning vil så indeholde alle prøverne.  

 

18/11 

2008 
Censorer på SRP 

I stedet for 1 censor får vi nu 2 censorer eller flere på en begivenhed vedr. 

studieretningsprojekt. 

Kan det virkelig være meningen? 

Skal jeg så slette/aflyse den ene/eller flere censorer? 

UNI-C/Steen Eske svarer 18/11 2008 

Det er helt bevidst at UVM udmelder flere censorer til prøver med underfag (SRP)! 

XPRS udmelder en censor pr. elev! 

 

Det er bestemt ikke tanken at du skal aflyse den ene censor og sætte den anden censor på 

alle eleverne. Hvilke elever er er knyttet til hvilken censor fremgår af vinduet A658e 

Censorer med elever.  

 

Bemærk, at du nu kan udskrive en karakterliste til eksamensbegivenheden der 

automatisk opdeles i flere lister - én for hver kombination af censor og eksaminator.  

 

15/04 

2008 
Ændringer til godkendte prøveplaner – indlæsning af censorer 

Hvad må jeg ændre i en godkendt prøveplan uden at indlæsningen af censorer fejler? 

Steen Eske svarer 15/04 2008 

Når prøveplanen er godkendt i XPRS, må du som udgangspunkt ikke rette i 

eksamensbegivenhederne. Hvis det er nødvendigt at rette er der visse krav for at 

censorallokeringerne kan indlæses i EASY-A. 

 

Bemærk, at hvis blot én af de aktuelle censorallokeringer ikke kan indlæses, vil hele den 

pågældende indlæsning fejle (jobbet C174).  

Se øvrige spørgsmål og svar: 

 Eksamensbegivenheder på egen skole 

 Eksamensbegivenheder på andre skoler 

 Hvad udmeldes censorerne til? 

 Hvad er et prøvehold? 

 Ændring af dato, tidspunkter eller antal elever 

 Typer af censorallokeringer 

 

Eksamensbegivenheder på egen skole - indgående censur 
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For at censoren kan knyttes til eksamensbegivenheden gælder følgende:  

For prøver uden variable underfag (’normale’ prøver): 

 Der skal findes én og kun én eksamensbegivenhed med de aktuelle prøvehold (se 

nedenfor). 

 Du må ikke flytte eleverne fra et prøvehold til en anden eksaensbegivenhed. 

 Du må gerne knytte flere elever til en eksamensbegivenhed (hvis det er elever 

der ikke er med i prøveplanen). 

 Du kan godt ændre på eksamensbegivenhedens kode, betegnelse og datoer uden 

at det giver tekniske problemer ved indlæsningen. Se dog nedenfor. 

 

Bemærk således, at du ikke må knytte et prøvehold til flere forskellige 

eksamensbegivenheder.  

For prøver med variable underfag (fx DIO, SRP, Teknik A): 

 Du må ikke ændre på elevernes tilknytning til eksamensbegivenheder. 

 Du må gerne tilknytte flere elever til en eksamensbegivenhed (hvis det er elever 

der ikke er med i prøveplanen). 

 Du kan godt ændre på eksamensbegivenhedens kode, betegnelse og datoer uden 

at det giver tekniske problemer ved indlæsningen. Se dog nedenfor. 

 

Eksamensbegivenheder på andre skoler – udgående censur 

 

Ved indlæsning af udgående censur er der to områder hvor der især kan opstå 

problemer:  

dmelding af censorer  

 

Gentagen udmelding af censorer:  

Som udgangspunkt bør noget sådant ikke finde sted! En undtagelse herfor er dog DIO. 

Det skyldes at der er løbende indberetning og tilsvarende løbende udmelding af 

censorer. Det betyder at hver gang en skole indberetter en prøveplan for DIO og der 

herefter allokeres en censor, vil censorskolen få genudmeldt de censorer den skal levere 

til andre skoler – herunder også de censorer der tidligere er udmeldt til skolen.  

Når der skal indlæses udgående censur til en termin vil EASY-A starte med at slette de 

tilsvarende eksamensbegivenheder på anden skole, der tidligere er dannet. Det vil 

imidlertid kun være muligt så længe eksamensbegivenhederne ikke er offentliggjort og 

der dermed er oprettet skemabegivenheder. Når skemabegivenhederne er dannet, kan 

systemet ikke slette eksamensbegivenheden på anden skole. Derfor kan denne 

indlæsning ofte fejle på handelsskoler.  

 

En lærer er stoppet på skolen:  

Et andet problem kan opstå hvis en lærer har forladt skolen (ikke længere har et gyldigt 

ansættelsesforhold). Hvis lærerens kompetencer ikke er stoppet i XPRS, kan XPRS 

udmelde læreren som censor, hvilket læreren jo ikke kan være. Det giver en fejl og 

stopper derfor hele indlæsningen af censorallokeringerne.  

En løsning her kan være midlertidigt at oprette et ansættelsesforhold for læreren så 

censorallokeringerne kan falde på plads og så meddele den skole hvor læreren skal 

fungere som censor at dette ikke er muligt. Husk efterfølgende at få stoppet 

censorkompetencerne så de ved næste indberetning af censorkompetencer til XPRS 

falder på plads.  
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Hvad udmeldes censorerne til? 

 

Udmeldingen af censorer fra XPRS vedrører prøvehold og derfor ikke som sådan 

eksamensbegivenheder. Dog tages der hensyn til ’kædning’ af prøvehold dvs. der 

udmeldes samme censor til hele kæden (eksamensbegivenheden), men udmeldingen 

sker til hvert prøvehold. Ved udmeldingen af censorer skal EASY-A derfor kunne 

’finde’ eksamensbegivenheden ud fra prøveholdet.  

 

Hvad er 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 

old$fag$niveau$prøvekode$cpr-nr$uddannelse 

 

EASY-A danner selv prøveholdene i forbindelse med indberetningerne til XPRS (elever 

til prøve, prøveplan og godkendt prøveplan) med udgangspunkt i de hold, skolefag-på-

hold og holdplaceringer der er oprettet i EASY-A. Der må ikke ændres på 

prøveholdenes ’koder’ efter at prøveplanen er godkendt.  

 

Hvad sker der hvis jeg har ændret på dato, tidspunkter eller antal elever på 

eksamensbegivenhederne? 

 

Rent teknisk vil censoren godt kunne knyttes til eksamensbegivenheden. Du skal dog 

passe meget på da XPRS og censoren forventer at det er de oprindelige oplysninger fra 

prøveplanen der gælder.  

Derfor skal du kontakte censoren for at sikre at censoren også kan fungere som censor 

under de ændrede forhold. Hvis censoren ikke kan må du henvende dig til UVM for at 

få tildelt en ny censor.  

Bemærk, at hvis du henter en mundtlig erstatningscensor for prøver med variable 

underfag – som går over flere dage – får du kun tildelt en ny censor til den første 

eksamensdag. Her må du selv henvende dig til censoren for at sikre at vedkommende 

kan tage begge dage.  

 

Typer af censorallokeringer 

 

Censorallokeringer vedrører dels indgående censur (skriftlig og mundtlig) dvs. censorer 

til skolens egne eksamensbegivenheder og dels udgående censur (skriftlig og mundtlig) 

dvs. hvor skolens lærere skal være censorer på andre skolers eksamensbegivenheder.  

Der er i alt tale om fire udmeldinger fra XPRS (indgående/udgående og 

skriftlig/mundtlig) som ikke nødvendigvis kommer samtidig. Af loggen til C176 

fremgår det hvilke typer af censorallokeringer der er hentet fra XPRS:  

 XCS – indgående skriftlige censorer 

 XCM – indgående mundtlige censorer 

 XCU – udgående mundtlige censorer 

 XCK – udgående skriftlige censorer 
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28/03 

2008 
Elever der 'falder' uden for prøveholdets tidsramme 

Jeg får følgende fejlbesked når jeg godkender en prøveplansindberetning  

Fejlkode: 5159 

Fejlmeddelelse: Prøveholdet 'HTXmatematik A 3. år, 2007-08' har tilknyttet elever, som 

ikke har et prøveafholdelsestidspunkt indenfor prøveholdets prøvetidsramme. 

Hvad skyldes det? 

Steen Eske svarer 28/03 2008 

Årsagen er formodentlig at du har knyttet elever fra samme hold, fag og prøveform til 

forskellige eksamensbegivenheder. 

 

XPRS tager udgangspunkt i prøveholdene dvs. kombinationen af hold, fag og prøvekode 

og IKKE i EASY-As eksamensbegivenheder. Første gang XPRS i indberetningen støder 

på et prøvehold finder XPRS start- og sluttid fra den eksamensbegivenhed der dér er tale 

om.  

 

Når eleverne så senere i indberetningen kommer med deres individuelle 

eksamenstidspunkter, vil de elever - der er knyttet til en anden eksamensbegivenhed - 

'falde' uden for det tidsrum XPRS har knyttet til prøveholdet.  

 

Som følge af dette må elever fra samme hold, fag og prøve ikke knyttes til forskellige 

eksamensbegivenheder. 

 

03/03 

2008 
Hvad vil det sige at prøveholdet har skiftet kæde? 

Hvorfor får jeg fejlbeskeden: 

Prøveholdet 'aaaaaaaa$04940$-$M1$xxxxxxxxxx$3010' er skiftet til en kæde med en 

anden kompetence, og det er ikke tilladt.? 

Steen Eske svarer 03/03 2008 

I forbindelse med udmelding af prøvefag udmeldes der også censorfag for hver enkelt 

elev i prøver med underfag. 

 

Når du knytter eleverne til eksamensbegivenheder skal det gælde at alle eleverne som 

knyttes til én eksamensbegivenhed skal have samme censorfag. Hvis det ikke er 

overholdt får du den viste fejl fra XPRS.  

Oplysningerne om censorfag kan se på det vindue der viser prøvefag (C142 Udmeldte 

XPRS prøvefag) og af udskriften C156 XPRS Prøvefag. 

 

03/03 

2008 
Der kan ikke udtrækkes det korrekte antal prøver for eleven 

Hvad er årsagen til at jeg får følgende fejlbesked: 

EPL-WA045: Der kan ikke udtrækkes det korrekte antal prøver for eleven – 

personnummer XXXXXX-XXXX – i terminen. Udtrækning skal ske manuelt. 

Årsagen er at systemet kan 'se' at eleven ikke kan komme til 10 prøver i alt excl. den 

større skriftlige opgave. 

 

Det er typisk en fejl der vil komme for 2. års elever fordi der ikke er registreret 

oplysninger om alle elevens holdplaceringer på 3. år. 

 

05/02 

2008 
Advarsel om at en elev ikke medtages i elever til prøve 

I loggen for min indberetning af elever til prøve kommer der nogle advarsler af typen: 
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Elev xxxxxx-xxxx hold h0720829 skolefag 04829-B indgår ikke, da eleven ikke følger 

skoleforløbet/holdet på slutdatoen. 

Hvad betyder det og hvad skal jeg gøre ved det? 

  

Steen Eske svarer 05/02 2008 

Advarslen betyder at eleven ikke indberettes til prøve fra dette hold fordi eleven hverken 

følger holdet/skoleforløbet på holdets/skoleforløbets slutdato eller på startdatoen for 

EASY-A eksamensterminen. 

 

Det er der ikke nødvendigvis noget forkert i!  

 

Du skal kontroller om det er rigtigt at eleven er stoppet på holdet/skoleforløbet. Hvis det 

er det, skal du ikke gøre mere. Det forhindrer ikke at du kan sende indberetningen. 

Det forhindrer heller ikke at eleven kan indberettes med de pågældende fag fra en anden 

holdplacering. Det vil fx være tilfældet hvis eleven under vejs i skoleåret er skiftet fra et 

hold til et andet lignende hold.  

Hvis eleven er stoppet på holdet fordi eleven er blevet selvstuderende er det nødvendigt 

at du opretter et særligt hold til eleven fx på 1 dag, med de pågældende fag og med 

eksamenstermin. 

 

05/02 

2008 
Hvorfor virker tvungen prøve på DIO ikke? 

Vi har registreret tvungen prøve på DIO på stamholdene for de elever der ikke har været 

oppe i Erhvervscase. 

På trods af det sættes der eksamensmarkeringer på eleverne når der køres udtrækning. 

Hvorfor det? 

Steen Eske svarer 05/02 2008 

Registreringen af tvungen prøve skal ske på de særlige hold der er oprettet til DIO med 

alle underfagene. Det er derfra eleverne skal indberettes. 

 

Det er på selve DIO faget at der skal registreres J til tvungen prøve på A335g. 

 

04/02 

2008 
Eksamenskarakter og indberetning af realiseret prøveplan 

Skal eksamenskarakterne være tastet for at kunne indberette realiseret prøveplan? 

Steen Eske svarer 04/02 2008 

Nej, det er ikke nødvendigt. 

 

Den realiserede prøveplan fortæller kun hvilke elever der rent faktisk har været til prøve, 

hvem der var censor og hvem der var eksaminator samt hvornår eleven var til prøven, 

men ikke noget om elevens eventuelle karakter. 

 

04/02 

2008 
3. års elever der fortsætter på højere niveau?? 

Hvorfor påstår EASY-A at mine 3. års elever fortsætter på højere niveau? 

Sten Eske svarer 04/02 2008 

I forbindelse med de 'særlige' terminer for hhv. teknikfag (Htx) og DIO (Hhx) kan der 

opstå et 'teknisk' problem omkring fortsætter på højere niveau. 

 

Til disse fag skal der dannes særlige hold med det aktuelle fag og den særlige termin på 

'overfaget' (teknikfaget/DIO). Hvis disse fag også findes på elevernes stamhold, må de 
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særlige hold ikke slutte før stamholdene.  

Hvis de særlige hold slutter før stamholdene fortsætter elverne 'rent teknisk' faget på 

stamholdet efter at det særlige hold er slut og derfor vil eleverne ikke blive indberettet 

fra det særlige hold - hvilket jo er meningen. 

 

01/02 

2008 
Bestilling af opgaver hos UVM 

Er det allerede nu der skal bestilles eksamensopgaver i dansk A og engelsk A i med og 

uden IT? 

Eller sender UVM automatisk til os? 

Steen Eske svarer 01/02 2008 

Det må du spørge UVM om. 

 

31/01 

2008 
Udtrækning til DIO efter udtrækning til sommereksamen? 

Hvad gør man hvis udtrækning til DIO ikke er foretaget når der udtrækkes til 

sommereksamen? 

Steen Eske svarer 31/01 2008 

Løsningen – med at sætte en midlertidig eksamenskarakter EJ (se nyheden herom) – 

fungerer ikke hvis der ikke er sket en udtrækning til DIO på det tidspunkt hvor der skal 

udtrækkes til sommereksamen.  

 

Så ved man jo ikke hvilke elever det er der vil blive udtrukket til prøve i DIO.  

 

Metoden kan kun benyttes for de elever der har tvungen prøve i DIO, fordi de ikke har 

været til eksamen i erhvervscase.  

 

For de elever – der ikke har DIO som tvungen prøve – er det nødvendigt at fjerne den 

ene eksamensmarkering – efter at der er sket en udtrækning til sommereksamen og DIO.  

 

Om der findes nogen regler for om det er eksamensmarkeringen på DIO eller den lavest 

prioriterede eksamensmarkering til sommereksamen vides ikke.  

Rent praktisk vil det være lettest at fjerne eksamensmarkeringen på DIO.  

 

25/01 

2008 
Studieområdet, dl 2 og teknikfag på samme hold med skema 

Vi har Studieretning, del 2 og teknikfagene liggende på samme hold og der er lagt 

skema, registreret fravær og genereret timeposter, så vi kan ikke slette nogen af fagene. 

Hvorledes kan vi komme til at indberette elever til prøve for sommerterminen? 

Steen Eske svarer 25/01 2008 

Du skal gøre følgende: 

 Start med at fjerne eksamensterminen fra alle fag på det eksisterende hold.  

 Opret så et hold for hver kombination af teknikfag, emnefag/underfag og lærer. 

På disse hold skal der være eksamenstermin på teknikfaget, men ikke på 

emnefaget.  

 Vip de elever der følger de respektive kombinationer af teknikfag, 

emnefag/underfag og lærer over på de tilsvarende hold.  

 Opret et hold med Studieområdet, del 2 og alle de underfag der er relevante for 

eleverne. På holdet skal der være eksamenstermin på Studieretning, del 2, men 

ikke på underfagene.  

 Vip alle eleverne over på dette hold og sørg for at alle eleverne følger 
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Studieretning del 2, men hver for sig kun følger de underfag der er relevante for 

eleven.  

Nu skulle det være muligt at indberette såvel prøveplanen for teknikterminen som elever 

til prøve for sommerterminen. Hvis du har indberettet prøveplanen for teknikterminen så 

skal du dog ikke indberette den igen, det vil blot forvirre. 

 

24/01 

2008 
Teknikfag på samme hold som studieområdet, del 2 

Vi har fået afvist vores indbertning af elever til prøve med følgende fejlbesked: 

Fejlkode: 5137 

Fejlmeddelelse: Der er indberettet et ugyldigt underfag til prøveholdet ' 3 år 

Studieområde del 2. 

Vi har oprettet særlige hold til teknikfagene med et underfag/emnefag, men har også 

teknikfagene stående på samme hold som studieområdet del 2. 

Da teknikfagene er fag med variable underfag, må de ikke være placeret på samme hold 

som Studieområdet del 2, da dette fag også er et fag med variable underfag. 

 

Det er derfor nødvendigt at fjerne teknikfagene fra det hold hvor studieområdet del 2 er 

placeret. 

 

Husk at der skal være et hold for hver kombination af teknikfag, emnefag/underfag og 

lærer. 

 

27/08 

2007 
Elever som har ændret fag efter 2. års eksamen 

Vi har nogle 3.års-elever, som har ændret C-fag eller fravalgt C-fag. 

  

Da de som 2. års-elever blev indberettet til XPRS i foråret 2007 med kommende fag i 

3.g, tog XPRS jo antallet i betragtning, da det skulle beregne antallet af eksamener i 2.g. 

  

Nu er vi så blevet i tvivl, om nogle af de 3.g'er som har fravalgt fag, har for lidt mulige 

eksamener til sommer 2008. Findes der et job i EASY, hvor man kan tjekke om eleven 

med de fagkombinationer, tidligere eksamener, nuværende antal fag mm., kan tjekke om 

de kan blive studenter til sommer? 

Steen Eske svarer 27/08 2007 

Der findes ikke umiddelbart nogen udskrift der viser om eleverne med deres nuværende 

fag vil kunne bestå. 

  

Der er dog nogen redskaber der kan hjælpe med kontrollen: 

En indberetning af elever til prøve vil for den enkelte elev vise hvilke mulige prøver 

eleven har. Hvis eleven har et tilstrækkeligt antal mulige prøver vil eleven også blive 

udtrukket i et tilstrækkeligt antal prøver til at eleven kan bestå. 

Indberetning af elever til prøve kan dog først ske når der er udmeldt en prøvekalender 

for 2007/2008 hvilket der endnu ikke er. Når den foreligger - hvilket formodentlig 

meget snart vil være tilfældet - gælder det også om at huske at der både kan være 

vintereksamen og sommereksamen dvs. der kan være behov for at foretage en 

kladdeindberetning af elever til prøve for to forskellige terminer. 

Den større skriftlige opgave tæller ikke med i de 10 eksamener eleven skal til. 

 

26/06 Indberetning af sygeeksamen til XPRS 
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2007 Hvordan skal sygeeksamen indberettes? 

Skal der oprettes eksamensbegivenheder på de enkelte elever osv …? 

Steen Eske svarer 26/06 2007 

Ja, du skal oprette eksamensbegivenheder for de prøver der skal afholdes, og knytte 

eleverne til de respektive eksamensbegivenheder 

Husk at benytte august som termin. 

 

20/06 

2007 
Hvad skal man foretage sig i forbindelse med sygeeksamen? 

Jeg har 1 elev til Teknologi B og 1 elev til Matematik B. Skal vi indberette til XPRS 

ligesom med sommereksamen og findes der en vejledning omkring sygeeksamen? 

Steen Eske svarer 20/06 2007 

Det fremgår af prøvekalenderen hvilke indberetninger du skal anvende. 

  

Så vidt jeg er orienteret skal du indberette prøveplan og realiserede prøveplaner, men 

ikke elever til prøve. Husk at anvende den rigtige termin (det fremgår af 

prøvekalenderen hvilken EASY-A termin du skal anvende). 

  

Der findes ikke nogen speciel vejledning her idet de enkelte indberetninger jo er de 

samme som ved den 'normale' indberetning. 

 

07/06 

2007 
Indberetning af realiserede prøveplaner 

I vejledningen til indberetning af realiseret prøveplan, står der at prøverne skal være 

afsluttet. 

Nu er det sådan at der i prøvekaldenderen står at vi skal indberette den 8/6, men vi har 

en skriflig eksamen i Matematik B ny ordning den 11/6. Hvad skal vi så gøre? 

Steen Eske svarer 07/06 2007 

Det må du spørge UVM om. 

 

04/06 

2007 
Indberetning af mdt og skr. prøver. 

Indberetning af mdt og skr.  prøver. 

  

Tidsfrister for indberetning af realiserede prøveplaner er ikke at se på C134 

prøvekalender. 

Jeg mener at have set dem tidligere på prøvekalenderen. Er der sket noget ved en 

opdatering. 

Har talt med kollegaer fra andre skolen, som heller ikke kan se tidsfristerne på 

prøvekalenderen. 

Steen Eske svarer 04/06 2007 

På det tidspunkt hvor den eksisterende prøvekalender (version 5) blev meldt ud til 

skolerne (22.3.07) var funktionaliteten omkring indberetning af realiserede prøveplaner 

ikke klar i EASY-A. 

Derfor er oplysningerne om indberetningsfrister for realiserede prøveplaner i dag ikke 

synlige i EASY-A. 

  

Der sker imidlertid en ny afhentning af denne prøvekalender i løbet af i dag (til EASY-

F) hvorefter oplysninger omgående frigives til skolerne. Når jobbet B591 næste gang 

køres på skolen vil det så hente prøvekalenderen igen og den bliver automatisk indlæst 

af jobber C134. 
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Herefter skulle oplysningerne være synlige på vinduet C135 XPRS Prøvekalender. 

  

Der kommer formodentlig en nyhed når den nye prøvekalender er frigivet til skolerne. 

Bemærk at der er ganske kort indberetningsfrist for den realiserede skriftlige 

prøvekalender og at det er nødvendigt at sætte lærere på de skriftlige eksamener af 

hensyn til XPRS jf. tidligere nyhed herom. 

 

15/05 

2007 
Udmelding af elever efter indberetning af prøveplanen 

Efter at indberetningen af elever til prøve er kørt, er flere af vore elever efterfølgende 

blevet udmeldt. 

Dette ændrer jo i "fordél elever" mm. på eksamensbegivenheden. 

Skal der gives besked til UVM, når dette sker, eller skal man ikke foretage sig noget, så 

længe begivenhederne ikke er offentliggjort? 

Steen Eske svarer 15/05 2007 

Så længe det ikke ændrer ved hvilke dage der indgår i eksamensbegivenheden skal du 

ikke gøre noget i forhold til XPRS. 

Mht. censor bør ud i rimelig tid inden eksamen orientere vedkommende om ændringen i 

antallet af elever og dermed tidsrummet for eksamenen.  

  

Hvis derimod der bliver tale om at fjerne den ene eksamensdag bør du kontakte såvel 

UVM som censoren hurtigst muligt. 

 

11/05 

2007 
Elev der ændrer valgfag på 3. år 

Hvad gør man når en elev nu ændrer sit valg på 3. år. 

Eleven er udtrukket til eksamen i det fag hun nu ønsker at fortsætte med. 

Steen Eske svarer 11/05 2007 

Hvorvidt det er lovligt at eleven skifter valgfag så sent må du spørge UVM om. 

  

Hvis det er OK, må du i EASY-A fjerne eleven fra den eksamensbegivenhed eleven er 

tilknyttet. 

  

Hvis eleven derved får for få prøver her på 2. år (så eleven skal op til urimeligt mange 

prøver på 3. år) skal du så samtidig via listen over prøvefag finde den 'næste' prøve i 

prioriteret rækkefølge som eleven så skal til. 

Du finder så en eksamensbegivenhed med denne prøve og med samme lærer som har 

undervist eleven (en sådan eksamensbegivenhed findes forhåbentlig) og knytter eleven 

til denne eksamensbegivenhed. 

 

11/05 

2007 
Dubletter på A504 Eksamensbegivenheder på anden skole 

På A504, eksamensbegivenheder på anden skole er vi udsat for at den samme 

begivenhed optræder et utal af gange. Nogle eksamensbegivenheder optræder ikke 

mindre end 18 gange. 

  

Det er jo ikke helt korrekt? Når vi bestiller A845, eksamensplan - lærer optræder den 

også 18 gange 

Steen Eske svarer 11/05 2007 

Det er korrekt at der er en fejl i EASY-A. Det skyldes at programmet indlæser udgående 

censur hver gang C176 er kørt og samtidig ryddes der ikke korrekt op i de 
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eksamensbegivenheder på anden skole der tidligere er dannet (det gælder vist specielt 

SAM). 

  

Der arbejdes på højtryk for at løse denne fejl, således at der ikke dannes dubletter. Hvis 

alt går vel, så sendes rettelsen med ud i 07.1.1.1, der forventes udsendt i slutningen af 

næste uge. 

  

Samtidig udsendes der et script der rydder op i de dubletter der allerede er dannet, 

således at kun den nyeste bevares. 

 

24/04 

2007 
Manglende censorer på egne prøver 

Vi har lige modtaget udmeldinger af censorer på mdt. og skr. eks. men vi mangler en 

censor på eksamensbegivenheden HH1DsamfM0607 mdt. eks. I samfundsfag (04830 C) 

d. 6. og 7. juni! 

  

Hvordan får vi den? 

  

Steen Eske svarer 24/04 2007 

En forklaring på hvorfor der mangler censor på en bestemt begivenhed kan jeg ikke give 

- med mindre der er 'pillet' ved begivenheden efter at der er sket en indberetning 

af prøveplanen. 

Se altid efter hvad der står i loggen til det job som indlæser oplysningerne i EASY-A 

(C174). Evt. fejl burde fremgå der. 

  

Situationen kan under alle omstændiogheder håndteres således: 

1. Spørg i UVM hvilken censor der skal anvendes på den aktuelle prøve (husk både at 

oplyse 

    om selve eksamensbegivenheden (indberettes til XPRS som kæde) og hvilke hold 

dvs. 

    prøvehold der er knyttet til den. 

2. Opret vedkommende som lokal censor hvis vedkommende ikke findes der i forvejen. 

3. Knyt den lokale censor til eksamensbegivenheden. 

 

30/03 

2007 
Er det et problem, at jeg har lærerfriholdt selvom xprs kender til aktiviteterne? 

Er det et problem, at jeg har lærerfriholdt selvom xprs kender til aktiviteterne? 

Steen Eske svarer 30/03 2007 

Ja, du vil formodentlig få afvist din indberetning af lærerfriholdelse eller prøveplan 

afhængigt af i hvilken rækkefølge du indberetter dem. 

 

29/03 

2007 
Hvorfor skal der indberettes lærerfriholdelses-oplysninger om lærere som ikke er 

censorautoriserede? 

Hvorfor skal der indberettes lærerfriholdelses-oplysninger om lærere som ikke er 

censorautoriserede? 

Det er et voldsomt stort arbejde at taste oplysninger for samtlige indberettede lærere fra 

elever til prøve. 

Steen Eske svarer 29/03 2007 

For de lærere som er indberettede i forbindelse med elever til prøve og som ikke har 

nogen censorkompetence, behøver du ikke at indberette lærerfriholdelse. 
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De lærere der har censorkompetence (som er indberettet) kunne senere gå hen og blive 

autoriserede, derfor ønsker XPRS indberettet lærerfriholdelse for dem. 

  

Husk at der kun skal indberettes lærerfriholdelse for 'aktiviteter' som XPRS ikke 'kender 

noget til' dvs. ikke for de eksamensbegivenheder der indberettes i forbindelse med 

prøveplanen. 

 

27/03 

2007 
Hvor finder man fejlkoderne? f.eks. 5163 m.fl. 

Hvor finder man fejlkoderne? f.eks. 5163 m.fl. 

Steen Eske svarer 27/03 2007 

Fejlkoderne findes kun i XPRS og kan derfor ikke ses i EASY-A. 

  

Hvis teksten til en fejlkode er uforståelig må du bede UVM om en uddybende 

forklaring. 

 

27/03 

2007 
Er offentliggørelsesdatoen på udvekslingstypen XCM den dato eleverne må få 

besked om deres udtræk? 

Offentliggørelsesdatoen på udvekslingstypen XCM er den 16. maj 2007. Skal det 

opfattes som den dato, hvor eleverne må få offentliggjort deres eksamenstræk? 

Står det andre steder end under udvekslingstyper? 

Steen Eske svarer 27/03 2007 

Der er faktisk 2 forskellige offentliggørelsesdatoer, én for XCM som er mundtlige 

prøver og én for XCS som er skriftlige prøver (disse er jo ikke særlig hemmelige). 

Oplysningen findes i EASY-A kun under udvekslingstyper. 

  

Så svaret er Ja - den dato der står for XCM er den dato du må offentliggøre elevernes 

mundtlige eksamensplaner (og dermed deres udtræk). 

  

Når systemet danner skriftlige eksamensbegivenheder ud fra de udmeldte skriftlige 

eksamensdatoer (fra XPRS) skulle der automatisk blive sat den offentliggørelsesdato på 

som er angivet på udvekslingstypen XCS. 

 

27/03 

2007 
For hvilken periode skal der indberettes oplysninger om lærerfriholdelse i den 

kommende termin? 

I hvilken periode ønsker XPRS at kende datoerne for lærerfriholdelse i XPRS til den 

kommende eksamenstermin? 

Steen Eske svarer 27/03 2007 

Oplysningerne om lærerfriholdelse skal indberettes for hele den periode terminen 

dækker dvs. både perioden for mundtlige prøver og de skriftlige datoer der er udmeldt. 

  

Der skal kun indberettes oplysninger om censorer der er autoriserede, og lærere som er 

indberettet i forbindelse med indberetning af elever til prøve. 

  

Desuden skal der kun indberettes oplysninger som XPRS ikke i forvejen har kendskab 

til dvs. oplysninger om at læreren skal være censor (dem sættes XPRS jo selv på) eller 

eksaminator (indberettes i forbindelse med prøveplanen) på XPRS-

eksamensbegivenheder skal ikke indberettes. 
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26/03 

2007 
Skal der tastes lærerfriholdelse på alle indberettede lærere eller kun på 

autoriserede censorer? 

Skal der tastes lærerfriholdelse på alle indberettede lærere eller kun på de censorer, som 

uvm har allokeret. 

Steen Eske svarer 26/03 2007 

Der skal tastes lærerfriholdelse både på de autoriserede censorer og på de lærere som er 

indberettet i forbindelse emd indberetningen af elever til prøve. 

 

26/03 

2007 
Hvad betyder fejlmeddelelsen: Der er ikke nok censurkapacitet til 4850 den 26-06-

2007 00:00:00? 

Jeg får følgende fejlmed. når jeg laver en endelig ind.: Der er ikke nok censurkapacitet 

til 4850 den 26-06-2007 00:00:00. Kapaciteten er 0, behovet i denne prøveplan er 1. 

Steen Eske svarer 26/03 2007 

Fejlbeskeden skyldes at censorkapaciteten på den pågældende dato er 'brugt' op dvs. der 

er indberettet så mange prøver at der ikke er flere ledige censorer. 

  

Det er nødvendigt at flytte prøven til en anden dato. 

Der er desværrer ikke pt. nogen facilitet i EASY-A til at se hvilke datoer der er ledige 

censorer, så enten må skolen henvende sig til UVM for at få at vide hvorledes prøven 

bedst kan flyttes - under hensyn til censorkapaciteten - eller også må man prøve sig frem 

(hvilket kan være ret så besværligt). 

 

26/03 

2007 
Vi får mail om at der er kommet en ny uddannelsesmodel og at den kan hentes i 

XPRS, men hvor? 

Vi får mail om at der er kommet en ny uddannelsesmodel og at den kan hentes i XPRS, 

men hvor? 

Steen Eske svarer 26/03 2007 

Uddannelsesmodellen hentes automatisk når batchjobbet  B591 kører og den indlæses så 

igen automatisk af batchjobbet C137. 

  

Bemærk, at det er uddannelsesmodellen for AGYM (det almene gymnasium) der er 

udsendt. Den hentes og indlæses også i EASY-A. 

 

23/03 

2007 
Når UVM allokerer censorer ser de så på indberettede oplysninger om 

lærerfriholdelse? 

Når UVM allokerer censorer ser de så på, hvilke indberettede oplysninger om 

lærerfriholdelse, der kommer fra Flex og hvilke vi har tastet manuelt? Kan de f.eks 

allokere en censor, der er inberettet med skemabrikker e.lign fra Flex? 

Steen Eske svarer 23/03 2007 

XPRS ser på de oplysninger er der indberettet ved indberetning af lærerfriholdelse 

uanset hvor disse oplysninger så er 'dannet'. 

Dvs. oplysningerne skal være registreret på vinduet C117 Lærerfriholdelse uanset om 

dette sker ved at køre batchjobbet C118 Opret lærerfriholdelse og efterfølgende 

tilrette/supplere manuelt eller ved helt manuelt at oprette oplysningerne på C117. 

 

23/03 

2007 
Hvorfor kan jeg ikke tilknytte flere hold til en eks.begivenhed over flere dage? 

Når jeg prøver at registrere datoer på en eksamensbegivenhed, hvor der er 2 hold på 
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fortæller systemet at jeg ikke eksamenen ikke må løbe over mere end en dag. 

Jeg skal danne eksamensbegivenheden inden jeg indberetter til XPRS, men det kan jeg 

ikke hvis jeg ikke kan registrere datoer. 

Hvordan kan jeg registrere datoerne korrekt? 

Steen Eske svarer 23/03 2007 

Det er meget teknisk dette her, men her er et forsøg på en forklaring: 

  

XPRS tildeler censorer til et prøvehold eller til hver eksamensdag i en kæde af 

prøvehold. 

  

Når der knyttes flere hold til en eksamensbegivenhed danner vi en 'kæde' af prøvehold 

og her vil XPRS så tildele en censor til hver eksamensdag. 

  

For at undgå noget sådant har vi i EASY-A været nødt til at indføre en regel om at der 

til eksamensbegivenheder som går over flere dage kun må være tilknyttet elever fra ét 

hold. 

  

Reglen er indført generelt, så den rammer desværre også eksamensbegivenheder der slet 

ikke skal indberettes til XPRS. 

 

22/03 

2007 
Er det et problem, at jeg har lavet lokale ufag på eksamensbegivenhederne? 

Er det et problem, at jeg har lavet lokale ufag til mine årsprøver og brugt dem på 

eksamensbegivenhederne til årsprøverne med eksamenstermin 0607. 

Steen Eske svarer 22/03 2007 

Ja det er et problem hvis du har brugt lokale skolefag på eksamensbegivenheder der skal 

indberettes til XPRS. Der bliver kun indberettet prøvehold med fag og prøver som 

XPRS har meldt ud i deres uddannelsesmodel. 

  

Hvis der derimod er tale om lokale prøver er det ikke noget problem. 

 

21/03 

2007 
Kan systemet udtrække eleverne til 3 prøver på 2. år? 

I nyhed på webben skriver Merete Pedersen at eleven samlet set på 1. og 2. år kan 

komme op i 3 prøver. 

Hvis jeg har et hold er ikke har været til nogen prøve på første år - kan systemet så 

håndtere at elever får 3 prøver på 2. år? 

Steen Eske svarer 21/03 2007 

Nej det kan systemet ikke! 

  

Den beskrivelse Merete Pedersen har givet svarer ikke til den beskrivelse UVM tidligere 

er givet for reglerne for udtrækning af eleverne og som udtrækningen i EASY-A er 

kodet efter. 

  

For at følge de regler Merete Pedersen beskriver, er det nødvendigt at gennemgå hver 

enkelt elev manuelt og tilpasse eksamensmarkeringerne. 

Bemærk at der både kan blive tale om at fjerne eksamensmarkeringer (hvis en elev er 

udtrukket i både mundtlig og skriftlig i samme fag) og et tilføje eksamensmarkeringer så 

eleverne i alt kommer til 3 prøver på 1. og 2. år. 
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For at kunne håndtere at der nu skal være 'gruppeeksamen' i erhvervscase vil det være 

klogt først at se om der er nogen elever der er udtrukket i dette fag. 

Hvis der er det bør du som første trin sætte eksamensmarkering på alle eleverne på det 

pågældende hold. Det kan du lettest gøre ved at knytte holdet til en eksamensbegivenhed 

på dette fag. Bemærk dog at hvis der i forvejen er knyttet nogle elever til fra dette hold, 

må du først fjerne holdet fra eksamensbegivenheden og derefter knytte det til igen. Så 

sættes der eksamensmarkeringer på alle eleverne fra holdet der følger dette fag. 

 

20/03 

2007 
Skal der være dannet individuelle eksamensplaner for indberetning af 

prøveplanen? 

Er det nok at have dannet eksamensbegivenhederne og lagt datoer og lærere på vindue 

A658 Eksamensbegivenheder? 

Eller skal der også dannes std. indv. plan med fuldstændig detaljeret tidsplanlægning for 

hver enkelt elev? 

Steen Eske svarer 20/03 2007 

Der skal være dannet individuelle eksamensplaner før prøveplanen kan indberettes. 

Det forhindrer ikke i at der siden hen kan ændres i de individuelle eksamensplaner, men 

hvis det ændrer på start- eller sluttidspunkt skal det aftales med censoren først. 

 

20/03 

2007 
Hvilken eksaminator skal der sættes på prøver i erhvevscase? 

På C156 udmeldte XPRS prøvefag står der ud fra erhvervscase censorfag feks. 04821 B. 

Betyder det  at der kommer en afsætnings censor og min lærer skal vø. lærer 

Steen Eske svarer 20/03 2007 

Ja, eksaminator skal dække 'det andet' underfag. 

 

20/03 

2007 
Er det muligt at indberette lærerfriholdelse senere end 26.3 under hensyn til 

censorer på 3 år? 

Indberetningen af lærerfriholdelse er efter hvad jeg kan se sat til 26.3. 

Er det ikke muligt at udsætte denne dato til 27. eller 28.3. Så kan vi nå at få de lærere 

skrevet ind, som vi giver væk til hh3-censur i Odense den 26.3. 

Steen Eske svarer 20/03 2007 

UVM har oplyst at indberetning af lærerfriholdelse for lærere på hhx er åben til og med 

30.3.07. 

 

19/03 

2007 
Må 2. og 3. års elever sættes til samme eksamen? 

Vi har valghold med 2. og 3.års elever der skal til eksamen. Må det hold stå på samme 

begivenhed, så de for den samme censor tildelt. 

Steen Eske svarer 19/03 2007 

Det er helt lovligt at sætte elever på 2. år og 3. år på samme eksamensbegivenhed. 

  

Fordi 3. års elevernes prøver administreres i CØSA mens 2. års elevernes prøver 

administreres i XPRS (i år) betyder det imidlertid at der vil blive indberettet 2 prøver, én 

til CØSA og én til XPRS. 

Derfor er det også muligt at der vil blive tildelt 2 censorer, én fra CØSA og én fra 

XPRS. 

Hvis det sker må skolen henvende sig til UVM og 'afbestille' den ene af censorerne. 

 

19/03 Skal eleverne være placeret på samme eksamensbegivenhed for at få den samme 
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2007 censor? 

Skal de elever, der er udtrukket i samme fag, være placeret på samme eks. begivenhed 

for at få den samme censor? 

  

Tidligere har vi brugt samme censor til flere "små" eksaminer i samme fag, og lagt dem 

i forlængelse af hinanden. 

  

Hvordan forholder vi os til det i XPRS? 

Steen Eske svarer 19/03 2007 

XPRS tildeler en censor til hver enkelt eksamensbegivenhed, så hvis man gerne til have 

én censor skal eleverne placeres på samme eksamensbegivenhed. 

  

Hvis eleverne kommer fra hold med forskellige lærere og derfor skal holdes 'adskilte' er 

det nødvendigt at lave den individuelle foreling af eleverne på eksamensbegivenheden 

manuelt, således at de elever der har én lærer kommer op i én 'gruppe' mens eleverne 

med en anden lærer kommer op i en anden 'gruppe'. 

  

Det er ikke muligt at 'hægte' flere eksamensbegivenheder sammen. 

 

16/03 

2007 
Hvornår udmeldes oplysninger om censorautorisationer? 

Hvornår regner I med at censorerne bliver udmeldt til skolerne? 

Steen Eske svarer 16/03 2007 

Det fremgår af prøvekalenderen hvornår censorautorisationerne forventes udmeldt 

(typen er XCA). 

I denne står der 15.3.07, men det er ikke sket. Hvornår de så kommer vides pt. ikke. 

UVM afventer tilbagemelding fra fagkonsulenterne. Måske udsendes oplysninger 

gradvist. 

  

Oplysningerne sendes dels direkte til den enkelte lærer via mail til skolen og indlæses 

dels automatisk i EASY-A. 

 

15/03 

2007 
Hvor kan jeg se hvilke at mine lærere der er autoriserede? 

Hvor kan jeg se hvilke at mine lærere der er udtrukket? 

Steen Eske svarer 15/03 2007 

Når censorautoriseringerne er meldt ud fra XPRS og indlæst i EASY-A kan de ses på 

vinduet C115a Censorautorisationer. Vinduet åbnes med højremus fra C115 XPRS 

Censorkompetencer. 

  

Der findes ikke en samlet oversigt over hvilke lærere der er autoriseret som censorer. 

 

14/03 

2007 
Må en elev godt blive trukket ud i MDT og SKR i samme fag når eleven kun har 

disse to udtrækninger? 

Jeg har nogle elever der er udtrukket til 2 prøver: mdt. og skr. 

Matematik B.  Er det korrekt at de 2 udtræk bliver i samme fag? 

Steen Eske svarer 14/03 2007 

Der er ikke noget til hinder for at eleverne kan blive udtrukket til 2 prøver som er MDT 

og SKR i samme fag. 
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Hvis det er de to højeste prioriteter på de udmeldte prøvefag - som eleverne følger - er 

der korrekt. 

 

14/03 

2007 
Kan det være rigtigt at en elev skal til prøve i samtlige sine mulige prøver på 3. år? 

Ved en manuel gennemgang af eksamensudtrækning på 2. år, opdager vi at nogle elever 

skal til så få eksamener at der næste år ikke er fag nok til at der bliver et 

lodtrækningselement (dvs. de vil komme op i alle de fag de har). 

XPRS melder ikke fejl ved dette problem. 

  

Hvad vil I gøre ved dette? 

Steen Eske svarer 14/03 2007 

Det vil vi ikke gøre noget ved! 

  

UVM har oplyst at der ikke er noget forkert i at en elev skal op i samtlige sine mulige 

prøver. 

Det der IKKE må forekomme er at en elev ved at der er fag som vedkommende ikke 

skal op til. 

 

13/03 

2007 
Udtrækning af elever, korrektion 

Jeg her netop læst de 2 sidste nyheder vedr. eksamen for 2. år og antal fag - og nu er jeg 

forvirret! 

  

Hvor mange fag kan 2. års elever komme til eksamen i? 

  

Jeg har en klasse der er udtrukket til 2 - 3 fag og en klasse der er udtrukket til 3 - 4 fag, 

heraf er matematik B og teknologi B (som jeg selv har markeret som tvungen iflg. nyhed 

af 24/1 vedr. manuellekorrektioner) de 2 af eksamenerne? 

Steen Eske svarer 13/03 2007 

Jeg beklager den store forvirring der er på dette område, men det er heller ikke let! 

  

Det gælder at en elev kan udtrækkes i op til 2 fag ud over elevens tvungne prøver. 

Eleven vil blive udtrukket i 0, 1 eller 2 prøver afhængigt af hvor mange af elevens 

mulige prøver der ligger i gruppe 1 og elevens fremtidige prøver. Dette svarer ikke helt 

til den beskrivelse der blev givet den 9. marts. 

  

Hvis eleven har så få fremtidige prøver at eleven kun kan komme til 10 prøver - hvis 

eleven nu udtrækkes til 2 prøver - forsøger systemet at gør det ved også at se på elevens 

prøver i gruppe 2. 

  

Modsat kan systemet fjerne en af de ellers udtrukne prøver hvis det er nødvendigt for at 

der skal udtrækkes mindst én prøve på 3. år ud over elevens tvungne prøver dér. 

  

Som det fremgår er det nødvendigt at have planlægningen af 3. år på plads inden der 

skal udtrækkes på 2. år. 

 

13/03 

2007 
Vi har 2. års elever, der skal til eksamen i 3-4 fag, selvom de har været til eksamen 

på 1. år? 

Vi har 2. års elever, der skal til eksamen i 3-4 fag, på trods af, at de har været til 
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eksamen på 1. år. Hvordan kan det være? 

  

I vejledningen står der, at de højst kan komme til 2 eksamener efter 2. år. 

  

Steen Eske svarer 13/03 2007 

I vejledningen står der at eleverne på 2. år højest kan blive udtrukket til 2 prøver. 

Hvis eleverne har tvungne prøver - fx fordi de afslutter fag på B niveau som har 

skriftlige prøver - kan eleverne godt komme til flere end 2 prøver i alt på 2 år.  

 

13/03 

2007 
Hvad kan man gøre for at undgå at eleverne kommer til urimeligt mange prøver 

på 3. år? 

Den nuværende udtrækning af elever på 2. år kan resultere i at eleverne skal til et meget 

stort antal prøver på 3. år. 

  

Hvad kan skolen gøre ved det? 

Steen Eske svarer 13/03 2007 

UVM har erkendt at den nuværende udtrækning kan resultere i et urimeligt stort antal 

prøver for eleverne på 3. år. 

  

UVM har derfor accepteret at skolernme kan udtrække eleverne i op til 2 fag på 2. år 

uanset hvor mange prøver eleverne automatisk er blevet udtrukket til. 

  

Denne ekstra 'udtrækning' understøttes ikke af systemet. Det er nødvendigt manuelt at 

sætte eksamensmarkeringerne på hver enkelte elev. 

Det skal gøres med udgangspunkt i de udtrukne prøvefag. 

Hvis der skal sættes flere eksamensmarkeringer på eleven skal det således være de 

øverste prøver på listen over udtrukne prøvefag - som eleven følger - og hvor eleven 

ikke automatisk er blevet udtrukket. 

Dette gælder uanset om der er tale om prøver fra grupe 1 eller gruppe 2 på listen over 

udtrukne prøvefag. 

 

12/03 

2007 
Hvad er deadline for bestilling af opgaver til de skriftlige prøver og erhvervscase i 

XPRS-systeme? 

Hvornår er der deadline for bestilling af opgaver til de skriftlige 

prøver  og erhvervscase i xprs-systemet. Er det 15. marts som for 3. år?   

  

Steen Eske svarer 12/03 2007 

For de elever der administreres under XPRS skal der ikke bestilles skriftlige opgaver. 

De tilsendes automatisk skolen på grundlag af oplysningerne i prøveplanen. 

  

Der vil komme en 'pakke' til hvert af de eksamenssteder der er angivet på de tilsvarende 

eksamensbegivenheder. 'Pakkerne' vil bestå af et antal prøver som er et multiplum 

af en 'sætstørrelse'. 

 

12/03 

2007 
Skal der både lærere og lokaler på eksamensbegivenhederne før prøveplanen kan 

indberettes? 

Skal der både lærere og lokaler på eksamensbegivenhederne før prøveplanen kan 

indberettes? 
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Steen Eske svarer 12/03 2007 

Det er kun et krav at der er sat lærere på. 

 

12/03 

2007 
Hvad betydeer EPL-WA045: Der kan ikke udtrækkes det korrekte antal prøver 

for eleven X i ........... 

Jeg har fået fejlmeddelelsen EPL-WA045: Der kan ikke udtrækkes det korrekte antal 

prøver for eleven X i terminen. Udtrækning skal ske manuelt. 

Hvad betyder det? 

Steen Eske svarer 12/03 2007 

Det betyder at ud fra de data der er indberettet for eleven i forbindelse med elever til 

prøve (tidligere prøver, aktuelle prøver og fremtidige prøver) kan eleven ikke komme til 

10 prøver i alt. 

Eleven må derfor udtrækkes manuelt efter de regler der er beskrevet under "Hvorfor 

bliver 2.års eleverne udtrukket i så få fag?" 

  

Årsagen er muligvis at der ikke er sket en planlægning af det kommende år således at 

der ikke er et tilstrækkeligt antal mulige prøver til næste år. 

  

Som det tidligere er beskrevet er det nødvendigt at have planlagt 3. års undervisning når 

der indberettes elever til prøve for eleverne som er på 2. år af uddannelsen. 

 

09/03 

2007 
Hvorfor bliver 2.års eleverne udtrukket i så få fag? 

Nogle 2. års elever bliver slet ikke udtrukket til eksamen, andre kun udtrækkes til 1 

prøve. Hvorfor det? 

Steen Eske svarer 09/03 2007 

For 2. års elever er de regler de er beskrevet fra XPRS side om udtrækning til eksamen 

er følgende: 

  

En elev udtrækkes i 0, 1 eller 2 fag. 

  

Systemet undersøger først hvor mange af elevens muligt prøver der ligger i gruppe 1 af 

de udtrukne prøvefag: 

1. Hvis der ligger nogen udtrækkes eleven i første omgang til 1 prøve. 

2. Hvis der ikke ligger nogen udtrækkes eleven i første omgang til 0 prøver. 

  

Herefter undersøger systemet hvor mange prøver eleven tidligere har været til (på 1. år) 

og hvor mange fremtidige prøver eleven har. 

1. Hvis det er muligt at udtrrække eleven til så mange prøver på 3. år at eleven godt kan 

komme 

    til i alt 10 prøver, under hensyn til hvad eleven nu er udtrukket til (0 eller 1) så sker 

der ikke en 

    yderligere udtrækning. 

2. Hvis eleven ikke kan komme til 10 prøver fordi der ikke er mulige prøver nok til 

næste år så 

    fortsættes udtrækningen af eleven med prøverne i gruppe 2 på listen over udtrukne 

prøvefag  

    så eleven udtrækkes i op til 2 prøver. 

3. Hvis eleven selv ikke med dette kan komme til 10 prøver kommer der en advarsel i 
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loggen for 

    C171 Eksamensudtrækning for XPRS-elever. 

 

07/03 

2007 
Hvorfor medtages nogle fag med prøver ikke i indberetningen af elever til prøve? 

Ved indberetningen af elever til prøve er der nogle prøver på fag som ikke medtages. 

Hvorfor det? 

Steen Eske svarer 07/03 2007 

Ved indberetning for en given elev medtages kun prøver på fag som er knyttet til 

elevens uddannelse. 

  

Hvilke fag der er knyttet til hvilke uddannelser fremgår af vinduet C155 XPRS Fag og 

uddannelser hvor man kan afrænse til en uddannelse og så se hvilke fag der er knyttet til 

denne uddannelse, eller afgrænse til et fag og så se hvilke uddannelser dette fag er 

tilknyttet. 

  

Der kan opstå misforståelser fordi 'det samme fag' rent tekstmæssigt kan have 

forskellige numre og her er det så meget vigtigt at det er dét der er knyttet til den 

aktuelle uddannelse der benyttes. 

  

Hvis der skulle være fejl i XPRS' data skal der rettes henvendelse til Datakontoret i 

UVM med henblik på at få rettet det op. 

 

07/03 

2007 
Bliver eleverne trukket forkert ud hvis der ikke er sat eksamenstermin på 

fremtidige hold? 

Jeg har ikke eks.termin på skolefag på de fremtidige hold, bliver mine elever så trukket 

forkert ud til eksamen i år? 

  

Hvis ja, hvad skal jeg gøre ved det? 

Steen Eske svarer 07/03 2007 

Ja, som udgangspunkt kan du risikere det. 

  

Det har dog ingen betydning for 1. års elever. 

  

2. års elever udtrækkes til 0,1 eller 2 prøver (ud over evt. tvungne prøver). Her vil 

systemet - under de regler der ellers gælder - forsøge at udtrække sådanne elever til 2 

prøver. Samtidig vil systemet (udtrækningsjobbet) komme med en advarsel for disse 

elever om at de ikke kan komme til det krævede antal prøver i alt. 

Som nævnt er det først i forbindelse med udtrækningen af eleverne at der kan gå noget 

galt.  Selve udtrækningen starter med at danne en ny elever-til-prøve (som dog ikke 

indberettes). Hvis der inden det er sat eksamensterminer på de fremtidige hold vil der 

ikke opstå problemer. 

 

05/03 

2007 
Hvorledes klares indberetning af en elev der tager 4 år om sin uddannelse? 

Vi har en elev på et 4-årrigt forløb. Hun går på 2hhx i år og skal gå på 2hhx igen til 

næste år. Hun afslutter EC og VØ B i år, men fortsætter Afsætning A. Hvordan skal jeg 

taste hende? Indberetningen siger at eleven ikke har det faste underfag 04821 Afs. B. 

Steen Eske svarer 05/03 2007 

Hvis eleven indberettes med en mulig prøve i Studieretning  - erhvervscase skal faget 
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Afsætning B også være knyttet til holdet. Helt som ved andre elever. 

  

Hvis eleven ikke skal kunne blive udtrukket i Studieretning - erhvervscase i år kan det 

forhindres ved at stoppe eleven på holdet én dag før holdets slutdato. 

 

05/03 

2007 
Er det korrekt at der skal eksamenstermin på skolefag på fremtidige hold? 

Er det korrekt at der KUN skal eksamenstermin på skolefag på hold for eksamenstermin 

0607 og ikke på fremtidige hold? 

Steen Eske svarer 05/03 2007 

Nej - det er ikke korrekt! 

  

Der skal også termin på de fremtidige hold hvor eleverne kan komme til eksamen dvs. 

typisk termin 0608. 

 

28/02 

2007 
1. års fag i indberetningen Elever til prøve 

Skal indberetningen af elever til prøve ikke vise hvilke fag, der er afsluttet på  1 år uden 

eksamen? 

Tue Korsgaard svarer 28/02 2007 

Det enkle svar er: Nej 

  

XPRS bekymrer sig kun om elevens eksaminer, og derfor indberettes årsprøver ikke. 

 

28/02 

2007 
FAQ'qn skal ikke bruges til supportsager dvs. sager som ikke er af generel 

karakter 

Der er efterhåndet kommet en del spørgsmål om konkrete og specifikke problemer som 

ikke er af generel interesse og betydning. 

  

Det er IKKE meningen af FAQ'en skal benyttes til sådanne problemer. Her skal der i 

stedet rettes henvendelse til supporten. 

 

28/02 

2007 
Problemer med visse fag på højere niveau. 

Samfundsfag virker det med højere niveau ikke. Hvorfor? 

Desværre har UVM givet visse fag forskellige numre på de forskellige niveauer. 

  

Det gælder fx samfundsfag og idræt. Ved disse fag kan EASY-A ikke finde ud af at 

eleven fortsætter på højere niveau fordi systemet tager udgangspunkt i fagnummeret. 

  

Der er ikke noget brugeren kan gøre ved det! 

  

Resultatet er at eleven bliver indberettet med det lave niveau som en mulig prøve. Hvis 

eleven senere bliver udtrukket i faget skal denne eksamensmarkering slettes og en ny 

sættes manuelt i stedet for - under hensyn de beskrevne regler for udtrækning af elever. 

 

28/02 

2007 
Hvad gør man, når der sker ændringer efter at der er indberettet elever til prøve? 

Hvad gør man, når der kommer til at ske ændringer i en aktivitets 

lærere efter man har indberettet elever til prøve? 

Steen Eske svarer 28/02 2007 

Så længe der ikke er 'lukket' for indberetninger til XPRES skal du blot sende en ny 
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indberetning. Den erstatter den tidligere indberetning. Det gælder alle former for 

ændringer. 

 

26/02 

2007 
Jeg har lagt elever på mat B til næste år. Kan EASY-A så styre at eleverne ikke 

skal udtrækkes i år? 

Når jeg har lagt elever på mat B til næste år, kan XPRS så regne ud at eleverne ikke skal 

udtrækkes til C-niveau eksamen i år på 1. år? 

Eller skal jeg fjerne eleverne fra C-niveauet, så der kun ligger de elever der reelt kan 

komme til eksamen? 

Steen Eske svarer 26/02 2007 

Ja systemet - det er faktisk EASY-A der styrer det - kan godt finde ud af at eleverne ikke 

skal udtrækkes i år. 

  

Det bør fremgå af indberetningen af elever til prøver. De elever der fortsætter på højere 

niveau skal ikke indberettes med mulig prøve i det nuværende niveau. 

 

26/02 

2007 
Er der en måde man kan fange omgængere på, hvis ikke man ved hvem de er evt. 

udskrift ? 

Er der en måde man kan fange omgængere på, hvis ikke man ved hvem de er evt. 

udskrift? 

Steen Eske svarer 26/02 2007 

Du kan benytte A739 som er udskrift der viser årselevbidrag for omgængere. 

 

26/02 

2007 
Hvornår udmeldes prøvefag? 

Jeg har indberettet elever til prøve, men har endnu ikke fået svar tilbage om prøvefag. 

Hvor lang ventetid er der på dette? 

Steen Eske svarer 26/02 2007 

Det fremgår af prøvekalenderen hvornår der bliver udmeldt de udtrukne prøvefag (type 

XPF). 

 

23/02 

2007 
Hvad gør man for at undgå at tidligere prøver tæller med for omgængere? 

Vi har to elever på HHX 1.år som  er omgængere. De har fuldført 1.år i 2005-2006 og 

været til eksamen i samfundsfag. 

På "Elever til prøve" står der Prøvetype: Tidl. ud for samfundsfag C.  Hvad gør jeg for at 

slette dette? 

Steen Eske svarer 23/02 2007 

Du kalder elevens tidligere eksamenskarakterer frem om siger N til at de medtæller. 

Så danner du en ny kladdeindberetning af elever til prøve. 

 

23/02 

2007 
Hvad omfatrer de 7 dages mundtlige prøver 100% censur svarer til? 

I hjælpetabel i XPRS står der anført hvad  100 % censur er. (jf. svar af Steen Eske d. 

16.02.07). 

Vi er imildertid kommet i tvivl om hvorvidt den angivne 100 % censur er inklusiv eller 

ekslusiv de f.eks. mundtlige eksamener som den enkelte lærer selv skal afvikle som 

eksaminator på egen hjemskole. 

Steen Eske svarer 23/02 2007 

De 7 dage der er omtalt svarende til 100% censur omfatter både lærerens opgaver som 

eksaminator på egen skole og som censor på fremmede skoler, i det omfang det er 
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opgaver XPRS kender til. 

  

Det omfatter også de evt. rejsedage der er i forbindelse med censur med lange rejser. 

Hvis der er tale om lange rejser blokerer XPRS en dag før og en dag efter selve 

eksamensbegivenheden. Disse dage tælles også med i de 7 dage. 

 

23/02 

2007 
Kan der ændres i den foretagne grovplanlægning af 3. år efter at eleverne er 

indberettet på 2. år? 

I vejledningen er der foreskrevet, at der skal være foretaget en grovplanlægning af 2. års 

elevers hele forløb. 

 

Når der benyttes udtrykket "Grov-planlagt" betyder det vel, at der kan ske 

ændringer/suppleringer? 

Steen Eske svarer 23/02 2007 

Ja der kan sagens ændres i planlægningen! 

  

Grovplanlægningen skal vise hvor mange mulige eksamener eleven har på 3. år, men 

præcis hvilke eksamener der er tale om er ikke kritisk. 

  

Årsagen til at systemet skal vide hvor mange mulige eksamener eleven har på 3. år (og 

tidligere eksamener) er at det kan have betydning for hvor mange eksamener eleven skal 

udtrække til på 2 år. 

Her vil elverne blive UDTRUKKET til 0, 1 eller 2 eksaminer (der ses her bort fra 

tvungne eksamener). Eleverne udtrækkes kun til 2 eksamener hvis eleven har så få 

mulige eksamener på 3. år at det er nødvendigt for at elevne kan komme til 10 

eksamener i alt. 

 

23/02 

2007 
Misforståelse omkring indberetning af elever til prøve? 

Kan det være rigtigt at eleverne indberettes med så mange prøver? 

Steen Eske svarer 23/02 2007 

Indberetningen af elever til prøve er IKKE en indberetning af elevernes faktiske prøver, 

men en indberetning af elevernes mulige prøver. 

 

23/02 

2007 
Hvorfor giver C176 advarsel? 

Jeg har indberettet elever til prøve og indberetningen er godkendt. 

 

Herefter skulle jobbet C176 XPRS afhentning af udmeldinger skulle køre automatisk, 

men den kommer med advarsel. Hvad kan dette skyldes? 

Steen Eske svarer 23/02 2007 

C176 forsøger at hente en række forskellige udmeldinger fra XPRS svarende til de 

udmeldinger der jf. prøvekalenderen nu kan hentes. 

  

Hvis nogle af disse ikke er udmeldt endnu fra XPRS ender jobbet i status Advarsel. 

Det vil af loglinjerne fra jobbet fremgår hvilke typer oplysninger der rent faktisk er 

hentet, og hvilke jobbet ikke har kunnet hente. 

 

21/02 

2007 
Påvirker det indberetningerne til XPRS hvis en elev ændrer hold og studieretning i 

februar måned? 
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Hvis en elev ændrer hold og studieretning i februar måned påvirker 

det så eks.indberetning? 

Steen Eske svarer 21/02 2007 

Indberetningen af elever til prøve vil blive påvirket af at en elev skifter hold og/eller 

studieretning. 

Derfor bør der sendes en ny indberetning af elever til prøve - hvis der da ikke i 

mellemtiden er lukket for denne type af indberetninger i XPRS (prøv at sende en ny 

indberetning som så kan risikere at blive afvist). 

  

Når XPRS udmelder udtrukne prøvefag vil denne udmeldig være baseret på den seneste 

indberetning af elever til prøve som er godkendt hos XPRS. 

Udtrækningen af eleven vil dog kunne ske 'korrekt' alligevel så længe der er registreret 

korrekte oplysninger for eleven og ikke er tale om fag med variable underfag (det 

kommer først på 3. år). 

 

21/02 

2007 
Kan I oplyse hvor lang tids transport der må være på korte rejser? 

Kan I oplyse hvor lang tids transport der må være på korte rejser? 

Steen Eske svarer 21/02 2007 

Efter hvad jeg har fået oplyst er grænsen pt. 2 timer dvs. en kort rejse må maksimalt tage 

2 timer med offentligt transportmidler. 

  

Det er en oplysning der står som en parameter i XCPRS, så den kan ændres. 

 

21/02 

2007 
J/N til tvungen prøve for elever med mange A-niveau fag på 3. år? 

De elever på nuværende hh2 der har tysk A, spansk A og fransk A har 

alle 5 skr. A-niveaufag. Skal der på deres 3. års holdplaceringer sættes N 

til tvungne prøver for samtlige 5 fag. 

Steen Eske svarer 21/02 2007 

Nej, det sørger systemet selv for! 

 

21/02 

2007 
Hvorfor indberettes eleverne på 2. år til så mange prøver? 

Jeg har lavet en kladdeindberetning med elever til prøve. 

  

Jeg har f.eks. en elev på andet år, som har været til eksamen i 1 fag 

på første år. Han har 5 niv. A fag til næste år, men han bliver trukket ud 

til 4 fag i år. 

Det kan ikke være rigtig at han bliver udtrukket til så mange fag på andet 

år. 

 

Jeg har oprettet ham på alle hold på 3. år. 

 

Hvad kan det mon skyldes? 

Steen Eske svarer 21/02 2007 

Der er vist tale om en misforståelse! 

  

Indberetning af elever til prøve er ikke en indberetning af eleverne faktiske prøver, men 

af elevernes mulige prøver. 

Selve udtrækningen kommer først senere. 
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21/02 

2007 
Er det rigtigt at engelsk B skriftlig eksamen ikke er en tvungen eksamen på htx? 

Er det rigtigt at engelsk B skriftlig eksamen ikke er en tvungen 

eksamen på htx-uddannelsen. Den står jo på eksamenskalenderen for htx? 

  

Hvis det ikke er en tvungen eksamen, hvad er det så? 

Steen Eske svarer 21/02 2007 

Efter hvad UVM har oplyst er det ikke en tvungen eksamen, hvilket også skulle fremgå 

af htx bekendtgørelsen. 

  

Når eksamen ikke er tvungen betyder det at eleverne kan udtrækkes til eksamen, men 

ikke nødvendigvis bliver det. 

 

20/02 

2007 
I hvilket omfang skal der sættes Ja hhv. N til tvungne pørver på 2. år af HTX? 

I hvilket omfang skal der sættes "Ja" - henholdsvis N" til tvungne 

prøver på 2. år, når alle elever er holdplaceret på 3. år? 

Steen Eske svarer 20/02 2007 

Der skal sættes hhv. N/J i det omfang de generelle retningslinjer der er udmeldt fra 

XPRS ikke svarer til bekendtgørelsen for HTX jf. svar fra 16.2.07 og nyhed 

http://www.admsys.uni-c.dk/easy-a/nyheder/2007/01240815sec.html. 

 

20/02 

2007 
Skal der sættes "N" til tvunge prøver på 1. år? 

Skal der sættes "N" til tvunge prøver på 1. år? 

Steen Eske svarer 20/02 2007 

Der er ikke nogen af de prøver eleverne kan komme til eksamen i på 1. år der ikke følger 

de generelle regler. Derfor er der ikke behov for at sætte N til tvungne prøver. 

  

Husk at hvis eleven fortsætter et fag på højere niveau og derfor ikke skal til eksamen i 

faget nu, så skal der være oprettet en senere holdplacering for eleven på det højere 

niveau. Det nytter der ikke at sige N til tvungne prøve. 

 

19/02 

2007 
Kan en censor med 100 % censur blive pålagt skriftlig censor i 100 timer? 

Skal svaret den 16/2 vedr. 100 % censur forstår sådan at man kan blive udtrukket til skr. 

censur i 100 timer uden at have ønsket det som man gør idag, gennem særligt 

censorkorps? 

Steen Eske svarer 19/02 2007 

Ja - i XPRS kan skolerne ikke skelne mellem mundtlig og skriftlig censur således som 

de kunne tidligere. 

 

16/02 

2007 
Vi er i tvivl om 100 % censur svarer af arbejde 

Vi er i tvivl om 100 % censur svarer til 6 prøver = 6 prøvedage eller evt. flere prøvedage 

da en prøve kan strække sig over 2 til 3 dage 

Steen Eske svarer 16/02 2007 

Hvad 100% censur svarer er oplysninger der er registreret i en hjælpetabel i XPRS.  Pt. 

er oplysningerne følgende: 

  

Skriftlige opgaver: 100 timer 

Mundtlige eksamener: 7 dage 
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Større skriftlige opgaver: 20 opgaver 

  

Som udgangspunkt forventes det at en lærer ikke vil blive anvendt som både mundtlig 

og skriftlig censor. 

 

16/02 

2007 
Hvad skal være planlagt ved indberetning af elever til prøve? 

I vejledningen til "Elever til prøve" står anført, at "elever til prøve for sommereksamen 

på 2. år skal skolen have grovplanlagt hele elevernes undervisning på 3. år. 

Skal det forstås således, at det kun er 2., år, der skal være "grovplanlagt" og ikke 1. år? 

Skal 1. år være holdplaceret for 2. år? 

Steen Eske svarer 16/02 2007 

Ved indberetning af 1. års elever er det ikke nødvendigt at have grovplanlagt deres 

fremtidige mulige prøver dvs. 2. år og 3. år - undtagen i forbindelse med at eleverne 

fortsætter på højere niveau af et fag, se nedenfor. 

  

Ved indberetning af 2. års elever der det derimod nødvendigt at have grovplanlagt deres 

3. år. Det er en betingelse for at systemet kan finde ud af hvor mange prøver eleven skal 

udtrækkes til på 2. år for at sikre at eleven i alt kommer til 10 prøver. 

  

Fortsætter på højere niveau: 

Her er der to forskellige situationer: 

1. Alle eleverne på et hold fortsætter faget på et højere niveau senere: 

    Det administreres lettest ved ikke at sætte eksamenstermin på faget på 

    holdet. 

2. Nogle af eleverne på holdet afslutter faget, mens andre af eleverne på 

    holdet fortsætter på højere niveau: 

    Her er det nødvendigt at sætte eksamenstermin på faget på holdet for at 

    de elever der afslutter faget nu kan blive udtrukket til eksamen i faget. 

    For at de elever der fortsætter på højere niveau ikke skal blive udtrukket til 

    eksamen i faget nu, skal de placeres på et hold med faget på højere 

    niveau på et fremtidigt tidspunkt. Så vil systemet sikre at de ikke bliver 

    udtrukket nu. 

 

16/02 

2007 
Hvorledes anvendes "Ja" eller "Nej" til tvungen prøve? 

I flere af spørgsmsålene til "XPRS -spørgsmål og svar" anføres der en del om "Ja" eller 

"Nej" til tvunget prøve. Det kan jeg ikke finde noget om i vejledningen. Kan der oplyses 

noget om, hvornår og hvordan dette begreb skal anvendes? 

 

Fra XPRS er der udmeldt nogle generelle retningslinjer for hvilke prøver der skal 

indberettes som tvungne og hvilke ikke ved indberetning af elever til prøve. 

Retningslinjerne er følgende: 

Mundtlige prøver: Ikke tvungne 

Skriftlige prøver under A-niveau: Tvungne 

Skriftlige prøver på A-niveau: Her er der lidt forskel på HHX og HTX: 

Hvis eleven højest følger 4 A-niveau fag (på HHX, for HTX er det 3) med skrfitlig 

eksamen så indberettes alle disse som tvungne. Hvis elever følger mere en 4 A-nivau fag 

(3 for HTX) med skriftlig eksamen, så indberettes ingen af dem tvungne (disse prøver 

behandles dog specielt ved den senere udtrækning). 
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Desværre stemmer disse regler ikke over ens med bekendtgørelserne for HHX og HTX. 

Derfor er det nødvendigt at ændre på de prøver som ikke 'passer' med de beskrevne 

regler. Dvs. de mundtlige prøver som måtte være tvungne i følge bekendtgørelsen skal 

ændres til J til tvungen prøve og tilsvarende skal de skriftlige prøver under A-niveau 

som ikke er tvungne ændres til N til tvungen prøve. 

  

På HHX gælder det endvidere at hvis en elev ikke har været til prøve i Studieområdet - 

erhvervscase så skal eleven til eksamen i Studieområdet - det internationale 

område. For disse elever skal der derfor sættes J til tvungen prøve på Studieområdet - 

det internationale område. 

 

16/02 

2007 
Lærere fremgår ikke af C335, hvorfor? 

Jeg har lærere på alle mine hold og kan kalde dem frem i EASY A, men de kommer 

ikke med på udskriften "Skolefag på hold" C 335 - hvad jør jeg? 

Steen Eske svarer 16/02 2007 

Udskriften C335 er i praksis en lang skærmkopi af vinduet A335 og viser derfor kun 

lærere der er sat direkte på skolefag-på-hold - ikke lærer der er sat på via fagfordelingen. 

  

Det betyder imidlertid ikke at indberetningen til XPRS ikke går godt (hvis de er på 

fagfordelingen) - de vil bare ikke fremgå af denne udskrift. 

 

15/02 

2007 
Vi kan ikke godkende vores indberetning af censorer til XPRS 

Vi kan ikke godkende vores indberetning af censorer. Vi får følgende fejlmeldelse: 

Overførsel af data til XPRS starter 

Overførslen af data fejlede 

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

  

Hvad kan vi gøre? 

Steen Eske svarer 15/02 2007 

En mulig forklaring kan være at oplysningerne på C177 XPRS 

Stamdata/kommunikation ikke står korrekt. 

  

Der skal være registreret oplysninger om skolens login og pasword til XPRS (er sendt til 

skolen fra UVM) og i den nederste linje skal der stå https og ikke kun http jf. tidligere 

besked herom. 

  

Hvis det ikke er forklaringen, skal der rettes henvendelse til UNI-Cs support. 

 

15/02 

2007 
Jeg får en fejlbesked når jeg prøver at godkende en indberetning af elever til prøve 

Jeg har prøvet at indberette elever til prøve, men får følgende fejlmeddelelse når jeg 

godkender kladden: 

Fejl i IndberetEleverTilProeve:Premature EOF encountered [java.io.EOFException] 

  

Hvad kan jeg gøre for at rette det op? 

Steen Eske svarer 15/02 2007 

Du kan ikke gøre noget! 
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Der er desværre en Oracle-fejl som kun viser sig hvis indberetningen er over en vis 

størrelse. Nogle gange kan indberetningen være modtaget og godkendt hos XPRS, uden 

at det er til at se i EASY-A. Andre gange er indberetningen ikke godkendt hos XPRS. 

  

Fejlen er for længst meldt til Oracle og der er håb om at problemet bliver løst meget 

snart. 

 

14/02 

2007 
Hvordan håndteres elever som på 3. år har flere end 4 (3 på HTX) A-niveau fag 

med skriftlig eksamen? 

Jeg har en klasse på 3. år næste år hvor alle elever har 5 A-niveau fag med skriftlig 

eksamen. 

Skal jeg selv registrere "Nej" til tvugne prøver eller retter XPRS dette? 

Steen Eske svarer 14/02 2007 

Du skal ikke rette noget. Det sørger systemet for at håndtere dvs. alle de skriftlige 

prøver i A-niveau bliver indberettet som ikke tvungne. 

  

Ved den senere udtrækning sørger systemet for at eleverne kommer op i mindst 4 (på 

HTX 3) af disse skriftlige prøver og evt. flere afhængigt af hvor prøverne ligger på listen 

med udtrukne prøvefag. 

 

14/02 

2007 
Skal der være registreret underfag på fag med variable underfag på 3. år? 

Skal der være registreret underfag på fag med variable underfag til næste år ( 

Studieområdet - det internationale område på HHX og Studieområdet i hovedforløbet 

på HTX) 3. år, eller er det nok at skolefaget ligger på 3. års holdet med en 

eksamenstermin på? 

Steen Eske svarer 14/02 2007 

Ved den indberetning der skal foretages for termin 0607 er det nok af faget 

Studieområdet - det internationale område (HHX) respektive Studieområdet i 

hovedforløbet (HTX) er sat på holdet med eksamenstermin 0608. Det tæller så med som 

en mulig fremtidig prøve for eleverne. Det er ikke nødvendigt at sætte lærere på faget. 

  

Når der skal indberettes for termin 0608 skal der på det pågældende hold være alle de 

underfag som eleverne på dette hold har som underfag til Studieområdet - det 

internationale område respektive Studieområdet i hovedforløbet. Det må ikke være 

termin på underfagene, men der skal være sat lærere på. 

 

12/02 

2007 
Hvad gør man, når UVM mailer, at der kommet en ny uddannelsmodel? 

Der er kommet en mail, hvoraf det fremgår, at "uddannelsesmodel" for sommereksamen 

er udmeldt og kan hemtes fra XPRS-systemet i Undervisningsministeriet" - og hvad gør 

jeg så ved det? 

Tue Korsgaard svarer 12/02 2007 

Uddannelsesmodellen indeholder stamdata med fag, prøveformer osv som er nødvendig 

for at EASY-A og XPRS kan fungere sammen. Skolerne behøver ikke at foretage sig 

noget i forbindelse med opdatering af uddannelsemodellen. EASY-A sørger selv for 

hente den opdaterede uddannelsmodel fra XPRS. 

  

Rent praktisk sker opdateringer normalt kun hver onsdag, da UNI-C skal testindlæse og 

det sker kun én gang om ugen. På skolerne kører batchjobbet B591 automatisk, og 
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jobbet sørger for at afhente den nye udmelding. 

 

12/02 

2007 
Skal der også rettes til N til tvungen eksamen på Matematik B og 

Virksomhedsøkonomi B på termin 0608 

Skal der også rettes til N til tvungen eksamen på 04829 B Matematik og 04835 B 

Virksomhedsøkonomi på de hold der har eksamenstermin 0608? 

Steen Eske svarer 12/02 2007 

Ja - på de hold som de nuværende 1. års elever følger i skoleåret 2007/08 med fagene 

04829 B og 04835 B skal der også rettes til N til tvungen eksamen. 

  

Det er dog uden praktisk betydning ved indberetningen af elever til prøve for 0607 da 

udtrækningen af 1.års eleverne ikke tager hensyn til kommende prøver for eleverne. 

Det får først betydning ved indberetning af elever til prøve til 0608. 

 

12/02 

2007 
04936 Studieområdet i studieretningsforløbet 

Jeg vil høre om faget 04936 Studieområdet i studieretningsforløbet er det fag som skal 

oprettes med underfag/variablefag på 3. år. 

Skal det gøres på samme måde som erhvervcase på HHX. 

Steen Eske svarer 12/02 2007 

04936 Studieområdet i studieretningsforløbet er et fag med variable underfag dvs. her 

følger alle eleverne ikke nødvendigvis de samme underfag på det enkelte hold. 

  

Bort set fra det skal faget oprettes på samme måde som Studieområdet - erhvervscase på 

HHX. 

 

02/02 

2007 
A658 - Eksamenssted, hvor oprettes det? 

Hvis jeg f.eks. skriver Fredericia, så kommer det frem Fredericia IBC, kursusCenteret. 

Hvor der korrekt skal stå adressen Mosegårdsvej 1? 

Steen Eske svarer 02/02 2007 

Eksamenssted er ikke en præcis adresse, men en 'kode' for hvor denne eksamen skal 

finde sted. Det er ikke en krævet oplysning, men den indberettes til XPRS og oplyses 

også til den censor XPRS tildeler eksamensbegivenheden. 

  

Eksamenssted  er baseret på de lokationer som er oprettet på skolen (på vinduet B501 

Undervisningssteder). 

  

I forbindelse med at hold knyttes til en eksamensbegivenhed vil systemet hente 

oplysningen om holdets undervisningssted og indsætte det som eksamenssted  - hvis 

oplysningen om eksamenssted ikke findes på eksamensbegivenheden i forvejen. 

  

02/02 

2007 
Skal der sættes prøvekoder på Virksomhedsøkonomi B hvis nogle elever fortsætter 

på niveau A? 

Vi skal sætte prøvekoder på Virksomhedsøkonomi B og Matematik B iht. information 

på webben. 

  

På nogle hold med Virksomhedsøkonomi A har vi tilføjet Virksomhedsøkonomi B ifb. 

med erhvervscasen. Skal der også laves manuelle korrektioner i disse tilfælde? 

Steen Eske svarer 02/02 2007 
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For de af eleverne som ikke fortsætter på A-niveau er det nødvendigt at lave de 

beskrevne manuelle korrektioner. 

Hvis alle elverne på holdet fortsætter på A-niveau på 3. år er der ikke noget behov for at 

foretage manuelle korrektioner (da eleverne forstætter på højere niveau 'udgår' prøven 

på B-niveau helt). 

 

30/01 

2007 
Hvorfor kan jeg ikke godkende min kladdeindberetning af elever til prøve? 

Jeg har dannet kladden og tjekket indholdet. Alt er okay. Men da jeg trykker på knappen 

"Godkend" får jeg følgende meddelelse: "Du kan ikke godkende en kladde, der er 

dannet med valgfrie afgrænsninger". 

Hvad har jeg gjort forkert? 

Steen Eske svarer 30/01 2007 

En endelig indberetning til XPRS skal omfatte hele skolen og må derfor ikke være 

afgrænset til andet end de tvungne afgrænsninger. 

 

30/01 

2007 
Er det muligt at registrere at en censor ikke vil påtage sig skriftlig censur? 

På den gamle ordning indberetter vi til særlige censorkartotek=skriftlige opgaver. Hvad 

sker der i XPRS. Mat., niv.B kan blive stor i år. Ikke alle ønsker skriftlige opgaver. 

Steen Eske svarer 30/01 2007 

Nej, det er ikke muligt at registrere at en censor ikke vil påtage sig skriftlig censur. 

  

I XPRS gælder kompetencen hele faget og der kan ikke skelnes mellem om læreren kun 

vil påtage sig den ene eller den anden type censur. 

 

30/01 

2007 
Hvor kan jeg se hvad de forskellige prøvekoder betyder? 

Hvor kan jeg se hvad de forskellige prøvekoder betyder? 

Steen Eske svarer 30/01 2007 

Der findes ikke et vindue der viser sammenhængen mellem prøvekoder og 

evalueringsformer som sådan, men de fremgår af vinduet C150 XPRS Fag og prøver for 

de enkelte fag. 

  

Sammenhængen er følgende: 

M1 - MDT (mundtlig) 

S1 - SKR (skriftlig) 

SA1 - SAM (samlet vurdering) 

SS1 - SS (større skriftlig opgave) 

 

29/01 

2007 
Jeg har brug for en uddybende forklaring til feltet 'Slettes af C118' i vindue C117. 

Jeg forstår ikke forklaringen i EASY-hjælpen: 

Slet lær.fri. m. J til overskriv: 

Hvis du angiver J, slettes først al lærerfriholdelse med J til Slettes af 

C118 på medarbejdere omfattet af afgrænsningerne før kørsel. Default er N. 

Steen Eske svarer 29/01 2007 

De oplysninger der fremgår på vinduet C117 kan dels være dannet af batchjobbet C118 

og dels være registreret manuelt. 

  

Som udgangspunkt må det forventes at de oplysninger der er dannet af C118 også vil 

blive dannet igen af C118 ved en ny kørsel (svarende til de oplysninger der nu findes i 
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skema og lærerfridage). På sådanne rækker vil der derfor typisk skulle stå J og 

tilsvarende ved bestilling af C118 siges J til sletning af disse rækker. 

  

De oplysninger der ikke er dannet af C118, men registreret manuelt vil der typisk skulle 

stå N for på C117. Disse rækker vil så ikke blive slettet ved en ny kørsel af C118 uanset 

om der siges J eller N til sletning af rækker med J til overskriv. 

 

24/01 

2007 
Findes der et udskrift med elevernes studieretning? 

Findes der et udskrift med elevernes studieretning, således at man kan tjekke, at det er 

korrekt tastet? 

Steen Eske svarer 24/01 2007 

Nej, det gør der desværre ikke. 

  

Der er registreret et ønske dels om et vindue hvor man kan tilknytte elever til en given 

studieretning og dels en udskrift der viser elevernes studieretninger. 

 

24/01 

2007 
Hvordan fortæller jeg XPRS at eleven fortsætter på et højere niveau på 3 år? 

Hvordan fortæller jeg xprs at eleven fortsætter på et højere niv. 

på 3. år? 

Steen Eske svarer 24/01 2007 

Du holdplacerer eleven næste år på det højere niveau. 

Så 'ved' EASY-A at eleven fortsætter på højere niveau og vil derfor ikke indberette det 

nuværende niveau som en mulig prøve for eleven. 

 

19/01 

2007 
Hvorledes håndteres det når elever på version 2. og 3. læser sammen? 

Jeg har nogle blandede hold med elever på version 2 og version 3 (2. og 3. år). 

Hvis nogle elever fra 2. år bliver udtrukket til eksamen, men der også er udtrukket elever 

fra 3. år, er det så muligt, at tilføje 3. års eleverne til den samme eksamensbegivenhed 

som 2. års eleverne er på? 

Hvis det er muligt, så sparer vi at finde en censor på vores censormøde 

(som vi jo alligevel skal holde for vores 3. år). 

Steen Eske svarer 19/01 2007 

Som det ser ud lige nu er de nye fag ikke på prioriteringslisterne så derfor vil eleverne 

på version 3. pt. ikke blive udtrukket. Dette kan der dog evt. ændres på, så derfor 

antages det neden for at eleverne på begge versioner skal til eksamen. 

  

Du kan godt placere 2. års og 3. års eleverne på samme eksamensbegivenhed. 

  

Ved indberetning af eksamensplan til CØSA (A675 Eksamensindberetning) vil der blive 

indberettet hvor mange elever der er på version 2 og i alt. 

  

Ved indberetning til XPRS (C168 Indberetning af Prøveplan) vil systemet 

også indberette eksamensbegivenheden, men kun eleverne på version 3. 

XPRS vil så tildele en censor og skolen skal orientere censoren om at der er flere elever 

til eksamen end hvad der fremgår af XPRS oplysninger.  

 

19/01 

2007 
Minivejledning til 177 

På minivejledningen vedr. C177 udsendt fra UVM er angivet 
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https://xprs.uvm.dk men i indtastningsvinduet er der indtastet på 

forhånd http://xprs.uvm.dk altså uden et S - hvad er så rigtigt? 

Steen Eske svarer 19/01 2007 

Der skal stå https. 

 

19/01 

2007 
Hvad skal oplysningerne om brugernavn og password bruges til? 

Hvad skal oplysningerne om brugernavn og password konkret bruges til? 

Steen Eske svarer 19/01 2007 

Oplysningerne skal registreres på vinduet C177 i de 2 øverste felter før skolen kan 

kommunikere direkte med XPRS (vedrører ikke stamdata dvs. diverse koder, 

uddannelsesmodel og prøvekalender). 

 

17/01 

2007 
Hvordan bliver eleverne udtrukket på 1. år? 

Hvordan bliver eleverne udtrukket på 1. år? 

Steen Eske svarer 17/01 2007 

Udtrækningen foretages ved hjælp af batchjobbet C171 Eksamensudtrækning for XPRS-

uddannelser, når forudsætningerne for udtrækningen er klar. Se den administrative 

vejledning om udtrækning af elever. 

  

Eleverne udtrækkes til 1 eller 0 eksamen afhængigt af om de følger nogle af de prøvefag 

som findes i gruppe 1 af de udtrukne prøvefag (1 hvis de følger et af fagene i gruppe 1 

ellers 0). 

 

17/01 

2007 
Hvorfor er der ikke udmeldt skriftlig eksamensdato på 04808 Matematik B når der 

er det på 04829/B? 

På EASY-vinduet C154 XPRS prøveperioder er der på prøveområde EGYM brugt 

skolefaget 04829 Matematik - hhx. På htx bruges skolefaget 04808. 

Steen Eske svarer 17/01 2007 

Der er ikke skriftlig eksamen på 04808 B! 

 

17/01 

2007 
Er det nødvendigt at 1.års klasserne bliver oprettet på 2. år med fag og 

eks.terminer for 0608? 

Er det nødvendigt at 1.års klasserne bliver oprettet på 2. år med fag og eks.terminer for 

0608? 

Vi har allerede oprettet deres valghold, så de er på plads med eks.terminer. 

Steen Eske svarer 17/01 2007 

Det er kun nødvendigt at placere 1.års eleverne på hold i det efterfølgende år i det 

omfang de fortsætter et fag på højere niveau. 

I modsat fald kan eleverne blive udtrukket i faget nu (hvis der ellers er sat 

eksamenstermin på skolefag-på-hold). 

 

17/01 

2007 
Hvor meget er 100% i censoroplysninger (C152)? 

Hvor meget er 100% i censoroplysninger (C152) (timer, dage)? 

Steen Eske svarer 17/01 2007 

På en af konferencerne blev samme spørgsmål stillet til UVM og Søren Vagner oplyste 

at det svarer til at læreren/censoren i alt har 6 prøver omfattende både lærerens egne 

hold og lærerens censur på andre skoler (som XPRS kender til). 

 

https://xprs.uvm.dk/
http://xprs.uvm.dk/
http://www.admsys.uni-c.dk/easy-a/dokumenter/Eksamen/Administrative_vejledninger/Eksamensadministration_XPRS_udtrekning_af_elever.htm
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17/01 

2007 
Vedr. nye elevers tilknytning til studieretning via optagelse.dk 

Det er ikke muligt at oprette studieretninger med nøjagtig samme tekst som på 

optagelse.dk, da tekstlinien er alt for kort! 

Steen Eske svarer 17/01 2007 

Betegnelsen i EASY-A kan være op til 50 karakterer lang. 

  

Hvis man skal kunne overføre oplysninger om studieretninger fra Optagelse.dk kræver 

det således at man anvender betegnelser i Optagelse.dk der højest er 50 karakterer lange. 

  

Studieretningerne skal være 'stavet' på nøjagtig samme måde de to steder for at det skal 

kunne lade sig gøre at overføre oplysninger om elevernes studieretninger fra 

Optagelse.dk. 

 

16/01 

2007 
Hvilke batchjobs og udvekslinger findes der i XPRS? 

Der findes rigtig mange datavekslinger og batchjobs i relation til XPRS. Findes der ikke 

en total oversigt over batchjobs og udvekslinger. 

Tue Korsgaard svarer 16/01 2007 

Disse dataudvekslinger og batchjobs er i sving for at få EASY-A og XPRS til fungerer 

sammen: 

  
Oversigt over dataudvekslinger mellem EASY-A og XPRS 

   

 

Udmeldinger XPRS betegnelse 
EASY-A-

betegnelse 

Afhentes af 

batchjobnr i 

EASY-A 

Indlæses af 

job på 

EASY-A 
 

Diverse koder DIVKOD XDK B591 C127 
 

Uddannelsesmodel UDDMOD XUD B591 C135 
 

Prøvekalender PRØKAL XPK B591 C137 
 

Udtrukne prøvefag PRØFAGUDT XPF C176 C139 
 

Censorautorisationer CENAUT XCA C176 C140 
 

Censorallokeringer: 

indgående tidsafhængig 

indgående tidsuafhængig 

udgående tidsafhængig 

udgående tidsuafhængig 

           

CEN_MDT_IND   

CEN_SKR_IND  

CEN_MDT_UD  

CED_SKR_UD 

                              

XCM                      

XCS                   

XCU                    

XCK 

                               

C176                     

C176                      

C176                        

C176 

                                             

C174                                  

C174                                   

C174                                    

C174 

 

 

Indberetninger XPRS betegnelse 
EASY-A 

betegnelse 

Dannelse af 

kladde EASY-

A 

Godkendelse      

EASY-A 
Gensendelse           EASY-A 

Censorkompetencer CENKOM XCE C119 C120   

Elever til prøve ELEPRØ XEP C158 C159 C160 

Lærerfriholdelse LÆRFRI XLF C128 C129 C130 

Prøveplaner PRØPLA XPP C168 C169 C170 

Realiseret prøveplan. Skr. Er ikke designet endnu   

Realiseret prøveplan, 

Mdt. 
Er ikke designet endnu 

  

 

 

   
 

16/01 

2007 
Hvordan modtager jeg mails fra XPRS? 

Jeg har hørt, at XPRS sender e-mails til skolen, hvis der er fejl i en indberetning eller 
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hvis der er anden vigtig information. Hvordan sikrer jeg, at jeg ved hvilken adresse 

XPRS sender til? 

Tue Korsgaard svarer 16/01 2007 

XPRS vil afsende en hel del e-mails til skolerne - både generel information og 

eventuelle fejlbeskeder i forbindelse med indberetninger. XPRS sender e-mail til 

skolens officielle e-mail-adresse, som hentes fra Institutionsregisteret. (Adressen fra 

Institutionsregisteret kan ses på UVM's hjemmeside her. Bemærk at der kun sendes mail 

til hovedinstitutionen) 

  

Skolerne skal derfor sikre at den eksamensansvarlige har adgang til skolens officielle e-

mailpostkasse, eller sikre at mails automatisk bliver videresendt til den 

eksamensansvarlige (Her kan skolens it-afdeling sikkert være behjælpelig). Endvidere 

bør skolen sikre at mails fra XPRS ikke bliver fjernede af eventuelle spamfiltre. 

  

Som en hjælp til oprette videresending og filtre på skolens officielle e-mailpostkasse kan 

det oplyses, at mails fra XPRS altid blive afsendt fra adressen xprs-egym@uvm.dk. 

 

16/01 

2007 
Skal der være trækningstype på elevernes stamhold? 

Skal vi stadig angive trækningstype på stamhold? 

Steen Eske svarer 16/01 2007 

Ja - indberetningerne til XPRS forudsætter at fuldtidseleverne følger et hold med 

trækningstype.  

Hvilken trækningstype der anvendes er uden betydning ved indberetningerne til XPRS, 

men har fortsat betydning for de elever der indberettes ved den gamle udtrækning (3. 

årselever på HHX/HTX og eud-elever) 

 

16/01 

2007 
Erhvervscase og A-niveau fag endnu en gang 

Jeg har et 2. års hold, hvor begge fag Vø og Afs er på A niv. Jeg skal så lægge Vø B og 

Afs B ind også samt Erhvervscasen. Skal der så eksamenstermin og lærere på de 2 B fag 

og casen? 

Steen Eske svarer 16/01 2007 

Ja du skal lægge B-niveau fagene ind på holdet og der skal være lærere på B-niveau 

fagene.Hvis alle eleverne følger fagene på A-niveau skal der ikke være eksamenstermin 

på B-niveau fagene. 

 

15/01 

2007 
Hvorledes håndterer man det når det er en 'tredje' lærer der underviser i 

Erhvervscase? 

Vi har en særlig lærer til at undervise i Erhvervscase dvs. ikke de lærere der ellers 

underviser i Afsætning og Virksomhedsøkonomi.  

Hvorledes håndterer vi det i EASY-A?  

Steen Eske svarer 15/01 2007 

Hvis det er en 'særlig' lærer der underviser i Erhvervcase skal der oprettes et hold med 

Erhvervscase og de 2 underfag Virksomhedsøkonomi/B og Afsætning/B. Der må ikke 

være eksamenstermin på disse to fag og den pågældende lærer sættes på begge underfag 

på dette hold. 

Hvis eleverne skal kunne blive udtrukket i B-niveau fagene skal der desuden findes hold 

med de to fag Afsætning/B og Virksomhedsøkonomi/B hvor der er termin på skolefag-

på-hold og hvor de lærere der underviser i disse fag som 'selvstændige' fag er registreret 

http://www.service.uvm.dk/InstReg/instreg2.nsf/erhvervsrettede?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=1#1
mailto:xprs-egym@uvm.dk
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på skolefag-på-hold eller fagfordelingen. 

 

15/01 

2007 
Hvorledes skal oplysning om at en elev fortsætter et fag på højere niveau 

registreres? 

Hvorledes skal det i EASY-A registreres at en elev fortsætter et fag på højere niveau for 

at det indrapportes korrekt til XPRS ved indberetning af elever til prøve? 

Steen Eske svarer 15/01 2007 

Oplysning om at en elev fortsætter et fag på højere niveau skal registreres ved at 

holdplacere eleven på det højere niveau på et senere hold. Det hjælper ikke at anvende 

de vinduer hvor man hidtil har sagt J i feltet 'Fortsætter'(på højere niveau) fx. på A705 

Skolefag for eleven på holdet (denne oplysning anvendes ikke ved indberetning til 

XPRS).  

Bemærk at for elever der ikke indberettes til XPRS fx 3-års elever på HHX og HTX skal 

oplysningen registreres som hidtil. 

 

15/01 

2007 
Censorkompetencer og censoroplysninger? 

Censorkompetencer og censoroplysninger? 

Steen Eske svarer 15/01 2007 

Der skal registreres censorkompetencer for alle lærere som har kompetencer. Det er ikke 

det samme som de 'gamle' kompetencer så det skal ske på et nyt vindue - se 

vejledningen herom. 

Det er derimod kun nødvendigt at registrere censoroplysninger for de lærere der ikke må 

anvendes 100% som censorer eller ikke kan påtage sig lange rejser.  

Systemet antager at der gælder 100% og N til kun korte rejser for de lærere med 

kompetencer hvor der ikke er registreret nogle censoroplysninger. 

 

15/01 

2007 
Erhvervscase for elever der følger Afsætning eller Virksomhedsøkonomi på A-

niveau 

Når et 2.års hold har afsætning B og virksomhedsøk. A (som de først kan komme til 

eksamen i 2008) men virksomhedsøk. hører med i erhvervscase, skal der stå termin 

0607 på virksomhedsøk.A? 

Eller skal der tilføjes virksomhedsøk. B med termin 0607 og ingen termin på 

virksomhedsøk.A? 

Steen Eske svarer 15/01 2007 

På det hold som eleven følger på 2. år skal der være både Erhvervscase og de to 

underfag Afsætning niv. B og Virksomhedsøkonomi niv. B. Hvis nogle af eleverne 

følger et af 'underfagene' på A-niveau må dette fag også gerne være på holdet eller et 

andet hold, men så skal der ikke være eksamenstermin på disse fag da eleverne jo først 

skal til eksamen det efter følgende år. 

  

Hvis de elever som ikke følger faget på et højere niveau på 3. år skal kunne blive 

udtrukket i 'underfagene' på 2. år. fra dette hold skal der være eksamenstermin på såvel 

Erhvervscasen som på Virksomhedsøkonomi/B og Afsætning/B. 

  

De elever som følger faget på A-niveau på 3. år vil systemet sørge for ikke bliver 

udtrukket i B-niveauet hvis de er holdplaceret på A-niveuet på det tidspunkt hvor 

udtrækningen sker. 
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09/01 

2007 
Lærere på fagfordeling eller skolefag-på-hold? 

Skal der både sættes lærere på skolefag-på-hold og på fagfordeling? 

Steen Eske svarer 09/01 2007 

Det er kun nødvendigt at sætte lærere på et af stederne af hensyn til indberetningerne til 

XPRS. 

Hvis der er sat lærere på skolefag-på-hold er det denne oplysning der benyttes uanset om 

der står noget på fagfordelingen. 

  

Hvis skolen bruger Studieplan er det nødvendigt at sætte lærere på fagfordelingen som 

Studieplan fungerer her og nu. 

Hvis skolen ikke bruger Studieplan er det nok der letteste at sætte lærerne på skolefag på 

hold. 

  

Specielt for HHX: 

På det hold hvor eleverne følger faget 04939/- 'Studieområdet - erhvervscase' skal de to 

fag som erhvervscasen omfatter, '04821/B Afsætning' og '04835/B 

Virksomhedsøkonomi', også findes på holdet og der skal være sat lærere på fagene 

04821/B og 04835/B selv om undervisningen evt. foregår på helt andre hold. 

 

08/01 

2007 
Grunddata for indberetning af elever til prøve 

Skal der undervisere på alle skolefag eller er det nok at udfylde med en underviser, hvor 

der er en eksamenstermin? 

Steen Eske svarer 08/01 2007 

Det er kun nødvendigt at sætte lærere på de hold der medtages i indberetningen af elever 

til prøve dvs. de hold der har en eksamenstermin svarende til den der indberettes elever 

til prøve for. 

 

21/12 

2006 
Skal skolerne bruge XPRS? 

Skal erhvervsskolerne anvende XPRS? 

 

Skolerne skal som sådan ikke bruge XPRS. 

Det er Undervisningsministeriet der anvender XPRS, men der sker en række 

dataudvekslinger mellem EASY-A og XPRS. 

Se vejledningen om eksamensadministration under XPRS, oversigt. 

 

21/12 

2006 
Medtæller på karakterer 

Der er kommet et nyt felt på på karaktervinduerne - Medtæller. 

Hvad bruges det til? 

Feltet Medtæller har kun betydning for eksamenskarakterer for elever på de nye version 

af hhx og htx. 

  

Feltet betyder om denne eksamenskarakter for PERSONEN skal tælles med til de 10 

eksamener ELEVEN skal op til. 

Feltet kan udfyldes med J og N. Default er J. For eksamenskarakterer som IKKE skal 

medtælle som en af de 10 eksamener eleven skal op til skal du sørge for at skrive N. Det 

gælder fx elevens karakter i den større skriftlig opgave og enkelte andre karakterer. 

 

 


