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Til skoler, kommuner og organisationer 
Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf. nr.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR nr.: 29634750 

24. april 2020 Vejledning til skoler om bekendtgørelse om aflysning af 
folkeskolens prøver i sommerterminen i skoleåret 
2019/2020 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterer hermed om, at Bekendt
gørelse nr. 501 af 23/4-2020 om aflysning af prøver i grundskolen, de gymnasiale 
uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse og indførelse 
af årskarakterer og ophøjelse af afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakterer, 
samt andre midlertidige foranstaltninger som led i den gradvise og kontrollerede åbning 
af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 
er udstedt. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. april 2020. 

I det følgende udfoldes de fastsatte regler om aflysning af folkeskolens 
prøver i sommerterminen i skoleåret 2019/20. 

Afgivelse af standpunktskarakterer, som ophøjes til prøvekarakte
rer 
Eleverne modtager undervisning til skoleårets afslutning. De afsluttende 
standpunktskarakterer i alle fag og fagområder gives tidligst den 10. juni 
og senest den 15. juni 2020 for elever i 9. og 10. klasse og senest den 25. 
juni 2020 for elever i 8. klasse. Der gælder i udgangspunktet de samme 
rammer for afgivelse af standpunktskarakterer i den aktuelle situation 
som normalt. Der henvises til styrelsens vejledning til afgivelse af stands
punktskarakterer her: https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervis
ning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/saerligt-vedr-9-og-10-2 

Hvilke standpunktskarakterer skal ophøjes til prøvekarakterer? 
I de fag, hvor elever i 9. og 10. klasse er tilmeldt en prøve, skal de afslut
tende standpunktskarakterer, som afgives senest den 15. juni 2020, op
højes til prøvekarakterer og træder således i stedet for en karakter, som 
skulle have været givet ved de aflyste prøver. 

I de fag, hvor en afsluttende standpunktskarakter ophøjes til en prøveka
rakter, vil den samme karakter således skulle påføres beviset to gange – 

mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.dk
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/501
https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/saerligt-vedr-9-og-10-2
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både som standpunktskarakter og som prøvekarakter. Se afsnittet læn
gere nede om indberetning. 

9. klasseelever 
Elever i 9. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakte
rer til prøvekarakterer i de fag, der er omfattet af de fem bundne prøver, 
som er fælles for samtlige 9. klasseelever, og i de to udtræksfag, som klas
sen/eleven er udtrukket til. 

Prøveudtrækket har således betydning for, hvilke fag eleverne skal have 
ophøjet afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i, for så vidt 
angår de to udtræksprøver. Skolerne må først offentliggøre udtræksfa
gene til lærere og elever den 27. april 2020. 

De fem bundne prøver: 
• Dansk, mundtlig 
• Dansk, skriftlig (læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling) 
• Matematik, skriftlig (matematik u/hjælpemidler og matematik 

m/hjælpemidler 
• Engelsk, mundtlig 
• Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi 

Særligt for prøvekarakteren i bundne fælles prøve i naturfagene 
Skolerne giver afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene fy
sik/kemi, geografi og biologi. Den karakter, som skal ophøjes til prøve
karakter ved den bundne fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi  
og træde i stedet for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et sim
pelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer givet i henholds
vis fysik/kemi, biologi og geografi. Der afrundes til nærmeste karakter i 
karakterskalaen, og der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imel
lem to karakterer (jf. § 16 i bekendtgørelse om karaktergivning og anden 
bedømmelse). Link til bekendtgørelse om karakterskala og anden be
dømmelse: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/262 

De to udtræksprøver 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udtrækker én prøve fra den hu
manistiske fagblok og én prøve fra den naturfaglige fagblok på baggrund 
af skolernes tilmeldinger. Udtrækket er sendt til skolens leder medio fe
bruar 2020. 

Hvis en elev er tilmeldt frivillige prøvefag, skal eleven have ophøjet den 
afsluttende standpunktskarakter i det frivillige prøvefag, som træder i ste
det for en prøvekarakter, som skulle have været givet ved den aflyste 
prøve. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/262
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10. klasseelever 
Elever i 10. klasse kan indstille sig til prøver, og eleverne får således op
højet afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer i de fag, hvor 
eleverne er tilmeldt prøve. 

Elever i 10. klasse, som er tilmeldt prøven i dansk, mundtlig og/eller 
skriftlig, matematik, skriftlig og/eller engelsk, mundtlig på 9. klasseni
veau, skal have afsluttende standpunktskarakterer svarende til 9. klasseni
veau. De afsluttende standpunktskarakterer i prøvefagene vil blive ophø
jet til prøvekarakterer på 9. klasseniveau. 

Elever, som er fritaget fra prøve 
Er en elev fritaget for at aflægge en eller flere obligatoriske prøver, skal 
eleven ikke have ophøjet eventuelle afsluttende standpunktskarakterer til 
prøvekarakterer og får dermed ikke et bevis for folkeskolens afgangsek
samen, hvilket svarer til sædvanlig praksis. Skolen skal fortsat udarbejde 
en evaluering, som skal vedlægges beviset for 9. klasse. Prøvefritagelse 
skal som vanligt fremgå af beviset i prøvefag eller dele af et prøvefag, 
som er obligatoriske. 

Elever, der har fået udtrukket et alternativt prøvefag i stedet for 
tysk/fransk, kristendomskundskab eller idræt, skal have ophøjet den af
sluttende standpunktskarakter i det alternative prøvefag til prøvekarakter. 

Elever, som er tilmeldt sygeprøve i maj/juni 2020 
For elever, som skulle have aflagt sygeprøve i maj/juni 2020, men hvor 
sygeprøven er aflyst, ophøjes den standpunktskarakter, som blev givet 
ved afslutningen af undervisningen for eleven, til prøvekarakter. 

Prøvefrie skoler 
Bestemmelserne i bekendtgørelsens § 13, stk. 1-4, 6 og 8, om afsluttende 
standpunktskarakterer og ophøjelse af standpunktskarakterer til prøveka
rakterer finder ikke anvendelse på friskoler, private grundskoler, efter
skoler og frie fagskoler samt ungdomsskoler, for så vidt angår ungdoms
skolens heltidsundervisning, som har meddelt Styrelsen for Undervisning 
og Kvalitet, at skolen ikke afholder folkeskolens prøver, jf. bekendtgø
relse om folkeskolens prøver § 66. De prøvefrie skoler kan dog beslutte 
at trække deres meddelelse om ikke at afholde folkeskolens prøver til
bage, således at de på lige fod med øvrige skoler giver afsluttende stand
punktskarakterer. I modsat fald skal elever på prøvefri skoler, som øn
sker optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse, til optagelsesprøve 
som under normale forhold. 

Den enkelte skoles beslutning om at vælge at give eleverne afsluttende 
standpunktskarakterer skal meddeles Styrelsen for Undervisning og Kva
litet senest mandag den 27. april 2020 kl. 12. Der er den 23. april 2020 
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udsendt særskilt brev herom til de skoler, som i henhold til gældende reg
ler herom har meddelt styrelsen, at de ikke afholder prøver. 

Indberetning af de afsluttende standpunktskarakterer og de ophø
jede prøvekarakterer 
Indberetning af afsluttende standpunktskarakterer 
Afsluttende standpunktskarakterer for 9. og 10. klasse skal ganske som 
normalt indberettes til Karakterdatabasen i perioden fra den 10. juni og 
senest den 15. juni. Karaktererne overføres til Optagelse.dk, når de er 
indberettet. 

Skolen skal senest den 10. juni 2020 ajourføre ændringerne i elevernes 
personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger til Opta
gelse.dk. På baggrund af vurderingen af personlige og sociale forudsæt
ninger samt de afsluttende standpunktskarakterer skal der i Optagelse.dk 
beregnes en afsluttende UPV, som den kommunale ungeindsats skal 
have afsluttet senest den 17. juni 2020. Af hensyn til de meget stramme 
tidsfrister i den efterfølgende optagelsesproces er det vigtigt, at skolerne 
og den kommunale ungeindsats overholder fristerne. 

Det skal bemærkes, at indberetningsfristen for afsluttende standpunkts
karakterer for 8. klasse er den 25. juni 2020. Indberetning af stand
punktskarakterer for 8. klasse skal ske i perioden fra 20. juni til den 25. 
juni 2020. 

Indberetning af prøvekarakterer og beregnet gennemsnit 
De afsluttende standpunktskarakterer bliver ophøjet til prøvekarakterer i 
fag, hvor eleven skulle have været til prøve. De enkelte karakterer for 
disse fag skal derfor indberettes til Karakterdatabasen sammen med det 
beregnede gennemsnit ganske som normalt (se eksempel i boksen læn
gere nede). I det beregnede gennemsnit for prøvekaraktererne er det kun 
fag i de syv obligatoriske prøver, der indgår (de fem bundne prøver og de 
to udtræksfag), og disse udgør i alt 10 karakterer. Fristen for indberet
ning af prøvekarakterer og beregnet gennemsnit er uændret senest fredag 
den 19. juni 2020. Da resultatet skal anvendes i forbindelse med vurde
ring af adgangskrav til ungdomsuddannelserne, herunder vurdering af 
om eleven skal til optagelsesprøve, er det også her meget vigtigt at over
holde indberetningsfristen. 

Af hensyn til belastning på karaktersystemerne og rækkefølgen i ansøg
ningsprocessen skal prøvekarakterer og beregnet gennemsnit indberettes 
tidligst den 16. juni og senest den 19. juni 2020. 

Bevis for folkeskolens afgangseksamen, bevis for 9. klasse og bevis 
for 10. klasse 

http://Optagelse.dk
http://Optagelse.dk.
http://Optagelse.dk
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Der er ikke ændret på kravene til, hvilke oplysninger der skal fremgå af 
de forskellige beviser. Beviser for folkeskolens afgangseksamen samt be
vis for 9. eller 10. klasse vil således ligne beviser fra tidligere årgange og 
have samme retsvirkning. Det vil heller ikke fremgå af eksamensbeviset, 
at de afsluttende standpunktskarakterer er ophøjet til prøvekarakterer. 

Skolen udfærdiger og udleverer som vanligt et bevis til skolens elever. 
Udskrift af beviser udfærdiges på hvidt A4-papir af passende kvalitet. 

Særligt i forhold til elever i 10. klasse, der allerede er tilmeldt prøver på 9. 
klasseniveau 
Elever i 10. klasse, som i henhold til gældende frister er tilmeldt en eller 
flere af de bundne prøver på 9. klasseniveau i dansk, matematik og/eller 
engelsk, og som med ophøjelse af afsluttende standpunktskarakterer til 
prøvekarakterer opnår en samlet gennemsnitskarakter på 2,0 eller der
over i de obligatoriske prøver, eller forbedrer gennemsnitskarakteren, 
skal have udstedt nyt bevis for folkeskolens afgangseksamen. 

Reglerne herom følger af kapitel 8 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1128 af 
14. november 2019 om folkeskolens prøver. https://www.retsinforma
tion.dk/eli/lta/2019/1128 

Beregning af bestå-kravet for folkeskolens afgangseksamen (ek
sempel) 

Prøve (erstattet af af
sluttende stand- 
punktskarakter) 

Ka
rakter 

Vægt Karakter for hver prøve 

Mdt. Dansk 4 1 4 
Læsning 4 0,25 

3,5 Retskrivning 2 0,25 
Skr. Fremstilling 4 0,5 
Mat. u/hjælpemidler 4 0,5 3 
Mat. m/hjælpemidler 2 0,5 
Mdt. Engelsk 2 1 2 
Fælles prøve naturfag 10 1 10 
Udtræksprøve 2 1 2 
Udtræksprøve 4 1 4 

Gennemsnitskarakter: (4+3,5+3+2+10+2+4)/7 = 4,1 

Optagelsesprøve til ungdomsuddannelser 
Der afholdes optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser. For nogle 
af optagelsesprøvernes vedkommende bliver der dog tale om ændringer i 
forhold til det oprindeligt planlagte og udmeldte. 

Den 1. optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser den 29. april 2020 
gennemføres som planlagt. Prøveafholdelsen på den enkelte skole skal 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1128
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naturligvis som alt andet ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer, herunder afstandskrav mv. Denne prøve kan kun benyttes 
af ansøgere, der allerede på nuværende tidspunkt ved, at de skal aflægge 
optagelsesprøven. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. 
klasser, ansøgere, der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning, og 
ansøgere, der enten går i prøvefri 10. klasse eller ikke længere går i 
grundskolen, og som samtidig ikke lever op til adgangskravene fra 9. 
klasse. 

Optagelsesprøven den 12. juni 2020 afholdes ikke, men erstattes af opta
gelsesprøver i perioden 19. juni – 29. juni 2020. 

Det konkrete tidspunkt for institutionens afholdelse af optagelsesprøven 
i perioden 19. juni – 29. juni 2020 fastsættes lokalt af den enkelte gymna
siale institution. 

Optagelsesprøven den 4. august 2020 afholdes som planlagt. 

Optagelsesprøve til erhvervsuddannelser 
Ved erhvervsuddannelserne fastsætter den enkelte institution lokale da
toer for afholdelse af optagelsesprøver. Alle ansøgere, der ikke opfylder 
adgangskravene, skal som udgangspunkt aflægge en optagelsesprøve. 
Ønsker man information omkring specifikke prøvedatoer skal man kon
takte den ansøgte institution. 

Kan optagelsesprøven ikke aflægges som følge af foranstaltninger iværk
sat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare 
sygdomme, kan ansøgeren stadig optages, hvis institutionen skønner, at 
eleven kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Reglerne herom findes i 
§ 2 i BEK nr 255 af 21/03/2020 – eud-nødbekendtgørelsen. 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/255 

Spørgsmål om indberetning af standpunktskarakterer og prøvekarakterer 
kan rettes til Styrelsen for It og Læring på tlf. 7021 2154. Øvrige spørgs
mål til dette brev kan rettes til fp@stukuvm.dk. 

Med venlig hilsen 

Birte Iversen 
Kontorchef 
Kontoret for Prøver, Eksamen og Test 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/255
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