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Bedømmelse af SOP – januar 2021, htx Næstved 
 
I henhold til bekendtgørelsesændring BEK nr. 2054 af 18/12/20201 gældende fra d. 21. december 2020 og 
mail fra Børne- og undervisningsministeriet af 22. december 2020 med emnet ”Nyt om eksamen 
hhx/htx/eux og stx - håndtering af SOP, EOP og SRP i forbindelse med aflysningen af prøverne på de 
gymnasiale uddannelser fra den 21. december 2020 til den 31. januar 2021” aflyses den mundtlige 
eksamen af SOP for alle 3.g’ere på htx i Næstved. Derfor er der i stedet følgende plan for afviklingen af 
bedømmelsen af SOP. 
 

Bedømmelse af SOP-besvarelsen 
I ovenstående mail fra ministeriet lyder det: 
 
”Hvis en elevs skriveperiode er i gang eller er afsluttet den 21. december 2020, skal der gives en karakter for 
det skriftlige produkt alene. Elevens opgave bedømmes efter kriterierne for det skriftlige produkt, som disse 
er beskrevet i afsnittet ’Bedømmelseskriterier’ i læreplanen for hhv. SOP, EOP og SRP. Disse kriterier ændres 
ikke. 
 
Censor og eksaminator skal ved voteringen, som foregår telefonisk (eller via Teams eller lignende), være 
opmærksomme på det forhold, at eleven ikke får mulighed for at uddybe sin skriftlige besvarelse, og at 
bedømmelsessituationen derfor ikke er identisk med bedømmelsessituationen for SRP før reformen, idet 
eleven har været stillet det mundtlige forsvar i udsigt, herunder fx at opgaveformuleringer kan være stillet 
mere åbent end tidligere.” 
 
Den eksaminerende vejleder tager kontakt til censor pr. mail (kontaktoplysninger fremgår af 
Netprøver.dk), og aftaler et tidspunkt, hvor der foretages en bedømmelse af den skriftlige besvarelse, som 
beskrevet ovenfor. 
 
Deadline for bedømmelsen er fredag d. 29. januar 2021. 
 

Indhentning af karakterer 
I ovenstående mail fra ministeriet lyder det: 

Det er desværre ikke muligt at afgive karakterer for SOP/EOP/SRP i Netprøver. Derfor skal den 
prøveafholdende institution sørge for at indhente karakterer fra censorer og eksaminatorer på anden vis. 
Dette kan fx være ved at udsende karakterlister, som skal udfyldes, underskrives og returneres til den 
prøveafholdende institution. Det er vigtigt, at de udfyldte karakterlister, der indeholder karakterer og 
elevnavne kun sendes med anbefalet post eller digitalt med sikker mail. 

Bedømmerne kan, hvis de ikke har adgang til sikker mail via deres arbejdsmail, vælge at sende 
karakterlister via deres private e-boks. I den forbindelse er det vigtigt, at den prøveafholdende institution 
oplyser hvilken sikker mailadresse, bedømmerne skal sende karakterlisterne til. Bedømmerne skal have 
returneret karakterlister til den prøveafholdende institution sådan, at disse er modtaget senest ultimo 
januar 2021.  

                                                           
1 Link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2054 
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Administrationen fremsender karakterlister til censorer på sikker vis, som beskrevet ovenfor. Tilsvarende 
sendes karakterlister til den eksaminerende vejleder. 

Censor og eksaminerende vejleder tilbagesender på tilsvarende sikker vis de udfyldte karakterlister til 
administrationen. 

Deadline for fremsendelse er fredag d. 29. januar 2021. 

 

Udlevering af karakter til elev 
 
Eleverne får meddelelse om deres karakter i uge 5 via Uddata. Hvis elever ønsker en karaktersamtale, kan 
den holdes umiddelbart efter at karakterne er offentliggjort. 
 
 

Censoraktivitet 
Hvis man har censoraktivitet på andre skoler skal karakterlister sendes via administrationen 
(lant@eucsj.dk). 


