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Hyrdebrev om afgivelse af standpunktskarakterer 

På given foranledning skal styrelsen præcisere, at alle avu-prøver i som

merterminen 2019/20 er aflyste. Det gælder skriftlige prøver såvel som 

mundtlige. 

De skriftlige prøver, som selvstuderende har haft adgang til at aflægge, 

må ikke bruges af andre på nuværende tidspunkt. De frigives først senere 

og vil i den forbindelse blive lagt på Materialeplatformen, som sædvanen 

er.  

Med udstedelsen af nødprøvebekendtgørelsen BEK nr 501 af 

23/04/2020 blev alle prøver på avu formelt aflyst for denne termin som 

led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved 

forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. I stedet indfør

tes standpunktskarakterer, jf. bilag1.  

Det er centralt for standpunktskaraktergivningen, at denne beror på en 

helhedsvurdering, og dermed har et bredere perspektiv end prøverne.  

Grundlaget for afgivelsen af mundtlige afsluttende standpunktskarakterer 

er dels lærerens vurdering af kursistens faglige niveau fra den daglige 

undervisning, herunder fra undervisningen umiddelbart før nedluknin

gen, dels den individuelle, faglige vurderingssamtale. 

Det stiller således andre krav til, hvordan læreren henter viden om kursi

stens sproglige, skriftlige og mundtlige niveau, og det er derfor hverken 

hensigten eller hensigtsmæssigt, hvis kursisterne blot testes i tidligere 

prøvesæt eller velkendte eksamensformer, så kursisten de facto gennem

fører en ellers aflyst eksamen - blot uden censor. Læreren skal i stedet 

foretage en helhedsvurdering ud fra kursistens faglige niveau og progres

sion i gennem hele forløbet – både før og under nødundervisningen. 
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Den faglige vurderingssamtale er ikke en erstatning for en prøve i faget, 

og derfor bør samtalen forme sig som en dialog mellem læreren og kursi

sten om relevant fagligt stof, der er gennemgået eller gennemgås i under

visningen. Som underviser skal man forholde sig til, i hvilken grad hver 

enkelt kursist opfylder de faglige mål, og ud fra det planlægge en indivi

duel samtale. Samtalerne vil på den måde have et forskelligt indhold alt 

efter, på hvilke områder læreren har behov for at få større klarhed over 

en kursists niveau. Samtalen skal afklare tvivl og understøtte afgivelse af 

standpunktskarakterer. Hvis underviseren har tilstrækkelig indsigt i kursi

stens niveau i ét af de områder, der skal afgives karakter i (sproglig, 

skriftlig og mundtlig for G niveau), kan inddragelse af det pågældende 

område udelades, medmindre kursisten selv har noget at tilføje.   

Der lægges derfor ikke op til, at samtalen skal ligne den mundtlige eksa

men, hvor kursisten udelukkende analyserer en tekst, men det kan give 

god mening at bruge en tekst eller et produkt fra undervisningen som 

afsæt for samtalen, som vil have et individuelt sigte. 

I Vejledning til afgivelse af standpunktskarakter på avu ved sommerterminen 2020, 

som er sendt til alle institutioner 22. april 2020, er der redegjort nærmere 

for, hvordan de individuelle vurderingssamtaler bør foregå, jf. bilag 1.  

Vejledningen kan ses i sin fulde længde øverst på siden her: Almen VEU

(OBU, FVU og avu) - [opdateret 28/5 kl. 12:50] | Børne- og Under-

visningsministeriet.

Generelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

Spørgsmål til de enkelte fag bedes rettet til den relevante fagkonsulent: 

Dansk som 

andetsprog 
Idræt 

Anita Nørholm Møller, 

Anita.Norholm.Moller@stukuvm.dk   

33 92 50 87 

Tysk 

Billedkunst 

Latin 

Bettina Dam Rüger Oliver, 

Bettina.Dam.Ruger.Oliver@stukuvm.dk  

23 43 20 84 

Naturvidenskab 

Samfundsfag 

Historie 

Livsanskuelse 

Michael Hougaard Holme-Bak, 

Michael.Hougaard.Holme-

bak@stukuvm.dk  

30 71 85 03 

Matematik 

Grundlæggende 

it 

Per Bengtson, 

Per.Bengtson@stukuvm.dk  

40 18 67 03 

Dansk 

Engelsk 

Psykologi 

Susanne Djurhuus, 

Susanne.Djurhuus@stukuvm.dk  

22 50 65 72 
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Formidling 

Samarbejde og 

kommunikation  
Fransk 

Med venlig hilsen 

Susanne Anthony 

Chefkonsulent 

Direkte tlf. +45 2329 3626 

Susanne.Anthony@stukuvm.dk
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