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Onsdag den 2. maj
kl. 9.00-12.30

FP9 Dansk,skriftlig fremstilling

kl. 13.30-17.30

FP10 Dansk, skriftlig fremstilling

Torsdag den 3. maj
kl. 9.00-10.00

FP9 Matematik uden hjælpemidler

kl. 10.00-13.00

FP9 Matematik med hjælpemidler

kl. 14.00-18.00

FP10 Matematik

Fredag den 4. maj
kl. 9.00-10.00

FP9 Dansk, retskrivning

kl. 10.00-10.30

FP9 Dansk, læsning

kl. 12.00-15.00

FP10 Tysk

Mandag den 7. maj
kl. 9.00-12.00

FP9 Engelsk udtræksfag

kl. 13.00-16-00

FP10 Engelsk

Tirsdag den 8. maj
kl.9.00-12.00

FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag

kl. 13.00-16.00

FP10 Fransk

Onsdag den 9. maj
kl. 9.00-12.00

FP9 Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag

Mandag den 14. maj
kl. 9.00-9.30

FP9 Biologi udtræksfag

kl. 9.00-9.30

FP9 Geografi udtræksfag

kl. 9.00-9.30

FP9 Fysik/kemi udtræksfag

Tirsdag den 15. maj
kl. 9.00-12.00

Forbeholdt forsøgsarbejder

Prøverne afholdes inden for tidsrummet fredag den 1. juni - onsdag den 27. juni 2018.
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Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver i dansk vil blive udsendt i uge 24, dvs. i
perioden mandag den 11. juni - torsdag den 14. juni 2018.
Beskikkede censorer ved de praktiske prøver vil blive udsendt til skolerne i uge 23, dvs. i
perioden torsdag den 7. juni - fredag den 8. juni 2018.
Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver i matematik, idræt, fælles prøven i
fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10) og sprogfagene (dog ikke dansk) og
historie, samfundsfag og kristendomskundskab vil blive udsendt til skolerne i uge 25,
dvs. i perioden mandag den 18. juni - torsdag den 21. juni 2018.
Karaktererne i skriftlig dansk og matematik skal i 2018 foreligge den 8. juni og indtastes på
optagelse.dk senest den 15. juni.
Skolerne skal tilrettelægge prøverne i mundtlig dansk således, at alle prøver i mundtlig
dansk er afholdt senest den 15. juni 2018. Karaktererne fra prøverne i mundtlig dansk skal
indtastes på optagelse.dk senest samme dag – den 15. juni 2018.

Læs mere
Oversigt over prøveformer
Sidst opdateret: 15. august 2017
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