
Bilag 1. 

Uddrag fra nødprøvebekendtgørelsen BEK nr 501 af 23/04/2020, hvori det skitseres, at kursisten skal have 

afsluttende standpunktskarakterer i stedet: 

 

§ 14. For elever og kursister i den toårige uddannelse til hf-eksamen, hf-enkeltfag, GIF og avu giver skolen eller 

institutionen eleven eller kursisten en eller flere afsluttende standpunktskarakterer i fag, som normalt alene afsluttes med 

prøve, og som eleven eller kursisten ikke skal til prøve i, fordi prøven er aflyst. Disse standpunktskarakterer gives tidligst 

den 10. juni og senest den 15. juni 2020. 

Stk. 2. Den afsluttende standpunktskarakter efter stk. 1 skal udtrykke graden af elevens eller kursistens opfyldelse af de 

faglige mål i den relevante læreplan. Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund 

af underviserens kendskab til elevens eller kursistens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder i undervisningen 

før nødlukningen og i nødundervisningen. I helhedsvurderingen indgår endvidere en individuel faglig vurderingssamtale med 

eleven eller kursisten. Denne samtale indgår som en del af nødundervisningen. 

Stk. 3. Afsluttende standpunktskarakterer efter stk. 1 træder i afsluttende fag i stedet for karakterer, som skulle have 

været givet ved de aflyste prøver, og er derved ophøjet til prøvekarakterer, jf. dog stk. 4. 

 

 

Uddrag af Vejledning til afgivelse af standpunktskarakter på avu ved sommerterminen 2020: 
 

Om afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer  

Afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer vil formentlig udgøre en vis udfordring på avu, idet 

standpunktskarakterer ikke normalt er en del af den løbende evaluering.  

Kursisterne har således ikke haft en forventning om, at de skulle vurderes med en standpunktskarakter på 

grundlag af undervisningen i løbet af året, men derimod at deres faglige niveau skulle bedømmes ved 

prøve.  

Ligeledes er lærernes tilrettelæggelse af undervisningen foretaget under forudsætning af, at der ikke afgives 

standpunktskarakterer.  

Dette vil formentlig særligt give udfordringer i forhold til afgivelse af mundtlige standpunktskarakterer, 

hvorimod grundlaget for evt. skriftlige standpunktskarakterer formentlig er tydeligere i form af kursisternes 

løbende, skriftlige arbejde, herunder afleveringer, tests og projekter.  

I det lys er det vigtigt at være opmærksom på, at standpunktskarakteren skal være udtryk for en samlet 

vurdering af elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i faget. Det vil bl.a. sige, at karakteren 

udtrykker den pågældendes faglige niveau i faget og ikke er et udtryk for fx aktiv deltagelse.  

Grundlaget for afgivelsen af mundtlige afsluttende standpunktskarakterer er dels lærerens vurdering af 

kursistens faglige niveau fra den daglige undervisning, herunder fra undervisningen umiddelbart før 

nedlukningen, dels den individuelle, faglige vurderingssamtale. 

Individuel, faglig vurderingssamtale 

Grundet den ekstraordinære afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer i avu vil der som noget nyt i år 

skulle afholdes individuelle, faglige vurderingssamtaler med kursisterne i de fag, der normalt afsluttes med 

prøve (G og D-niveau). 



Der afholdes kun én samtale pr. fag, uanset antallet af prøver i faget.  

Det er institutionen og den enkelte lærer, der fastlægger de præcise rammer for og indhold af samtalen, 

men følgende elementer vil fx kunne indgå i samtalen:  

 Der tages udgangspunkt i et allerede afviklet forløb, hvor der drøftes faglige problemstillinger ud fra 

kendt stof.  

 Der tages udgangspunkt i et mere specifikt tekststykke, forsøg, øvelse el.lign., og dialogen drejer sig om 

faglige problemstillinger hermed.  

 Der tages udgangspunkt i et afviklet projekt til sidst i skoleåret, særligt tilrettelagt med henblik på den 

faglige vurderingssamtale. Forløbet kan være fælles for hele holdet eller tilrettelagt individuelt eller i 

grupper.  

Samtalen kan eksempelvis indledes med 5 minutters præsentation fra kursistens side. 


