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Til elever i 2.hf 

   

 

 

 

Afslutningen af skoleåret bliver i år ikke helt, som den plejer, og som 

kommende hf-student får du en anderledes afslutning på din uddannelse 

end forventet. 

  

Som du ved, er mange eksaminer denne sommer aflyst på grund af den 

aktuelle situation med COVID-19, og for elever i 2.hf betyder det, at ek-

samen er aflyst i flere fag, og at de aflyste eksaminer i år helt ekstraordi-

nært erstattes af årskarakterer (afsluttende standpunktskarakterer).  

 

Din uddannelsesinstitution giver dig information om, hvilke fag du skal 

til eksamen i, og hvordan skoleåret i øvrigt afsluttes. I dette brev får du 

oplysninger om, hvordan der gives årskarakterer.   

 

Hvad er kriterierne, når lærerne giver årskarakterer? 

En standpunktskarakter er udtryk for lærernes vurdering af dit faglige ni-

veau i det enkelte fag på det tidspunkt, hvor karakteren gives – det gæl-

der også en årskarakter. I denne helt særlige situation – hvor skoler og in-

stitutioner har været lukkede i en længere periode, og hvor du har modta-

get fjernundervisning – vil dine lærere dog også inddrage dit faglige ni-

veau før nedlukningen i deres vurderinger. Derudover vil dine lærere af-

holde individuelle, faglige vurderingssamtaler i de fag (eller dele af fag), 

hvor du ikke skal til eksamen.   

 

Hvordan kommer den faglige vurderingssamtale til at foregå? 

Den individuelle, faglige vurderingssamtale er obligatorisk på hf i fag (el-

ler dele af fag), hvor du ikke skal til eksamen, og hvor eksamenskarakte-

rerne erstattes af årskarakterer på eksamensbeviset.  
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Det ikke er meningen, at samtalen skal være en erstatning for en eksa-

men i faget, og derfor bør samtalen være en dialog mellem dig og din læ-

rer om relevant fagligt stof, der fx er gennemgået på et tidligere tidspunkt 

i undervisningen, eller som gennemgås i slutningen af undervisningen. 

 

Samtalen vil typisk vare omkring 15-20 minutter, og der må ikke gives 

nogen særskilt bedømmelse (fx en karakter) af vurderingssamtalen, men 

vurderingssamtalen vil indgå i lærerens helhedsvurdering af dit faglige ni-

veau i faget i forbindelse med afgivelsen af årskarakteren. Vurderings-

samtalen skal være afviklet inden afgivelse af årskarakteren. 

 

Det er din uddannelsesinstitution, der bestemmer rammerne og tids-

punktet for samtalen, og du vil få besked om det før samtalen.  

 

Hvad sker der, hvis jeg udebliver fra den individuelle, faglige vurderingssamtale? 

Du har mødepligt til vurderingssamtalen, da den er en del af den afslut-

tende undervisning. Hvis du uden grund udebliver fra vurderingssamta-

len, vil det indgå i helhedsvurderingen af dit faglige niveau i faget, at 

denne del af bedømmelsesgrundlaget mangler, og det vil kunne få betyd-

ning for årskarakteren.  

 

Hvis du fx bliver syg, kan du muligvis få en ny vurderingssamtale, så-

fremt det er muligt at nå af afvikle den, inden karakteren afgives senest 

den 15. juni. 

 

Må læreren lave en test i undervisningen for at vurdere mit faglige niveau? 

Læreren kan, ud over den faglige vurderingssamtale, lave interne prøver, 

tests, særlige opgaver eller lignende for at være sikker på dit faglige stand-

punkt. Sådanne aktiviteter indgår i helhedsvurderingen af dit faglige ni-

veau i faget, men kan ikke i sig selv være grundlaget for årskarakteren. 

 

Hvornår gives der årskarakterer? 

Undervisningen fortsætter i år helt frem til skoleårets afslutning, som ty-

pisk ligger i dagene 22.-24. juni. Det betyder, at årskaraktererne i fag, der 

ikke afsluttes med eksamen, først skal gives mellem den 10. og den 15. 

juni. På den måde får elever og lærere mere tid til at indhente noget af 

den undervisning, der var svær at gennemføre i forbindelse med fjernun-

dervisningen. Skolen udleverer karaktererne til dig typisk i forbindelse 

med skoleårets afslutning.  

 

Du ønskes held og lykke med afslutningen på din uddannelse. 


