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Orientering om midlertidige ændringer i reglerne vedrørende den
obligatoriske sprogprøve i grundskolen i lyset af COVID-19
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterer hermed om en ændring
af de midlertidige regler vedrørende den obligatoriske sprogprøve i
grundskolen i lyset af COVID-19.
Styrelsen har den 23. april 2020 udstedt en nødprøvebekendtgørelse1,
som trådte i kraft den 27. april 2020. Styrelsen har i forlængelse heraf den
12. maj 2020 udstedt en ændringsbekendtgørelse til nødprøvebekendtgørelsen2. Ændringsbekendtgørelsen omhandler alene de obligatoriske
sprogprøver i børnehaveklassen og træder i kraft den 16. maj 2020. I
dette brev udfoldes de fastsatte ændringer i reglerne om obligatoriske
sprogprøver i grundskolen som følge af nødprøvebekendtgørelsen og
ændringsbekendtgørelsen.
Tværgående for sprogprøven i børnehaveklassen og 1.-9. klasse
Elever, som ikke har mulighed for at gennemføre alle obligatoriske sprogprøveforsøg
inden første skoledag 2020/2021
De nye regler betyder, at elever i børnehaveklassen og 1.-9. klasse, som
på grund af foranstaltninger i forbindelse med forebyggelse af COVID19 og den midlertidige lukning af skolerne, ikke har mulighed for at gennemføre alle de obligatoriske sprogprøveforsøg, som eleven har krav på
inden den første skoledag i skoleåret 2020/2021, ikke af den grund vil
være afskåret fra at rykke op til næste klassetrin.
Sprogprøven i børnehaveklassen
Elever, som ikke består sprogprøven i børnehaveklassen inden første skoledag
2020/2021
De nye regler betyder, at elever, der gennemfører den obligatoriske
sprogprøve i børnehaveklassen i indeværende skoleår, og som ikke består
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sprogprøven inden første skoledag i det nye skoleår 2020/2021, alligevel
kan fortsætte til 1. klassetrin, hvis elevens forældre efter samråd med skolens leder, anmoder skolelederen herom. Skolelederen giver hurtigst muligt og senest inden første skoledag i skoleåret 2020/21 forældrene en
skriftlig bekræftelse af modtagelsen af forældrenes anmodning og af, at
eleven som følge heraf påbegynder 1. klasse i skoleåret 2020/21.
Skolelederen skal inden elevens sidste obligatoriske sprogprøveforsøg
vejlede forældrene om de nye midlertidige regler, samt efter det sidste
obligatoriske sprogprøveforsøg vejlede om skolelederens vurdering af,
om elevens faglige niveau er tilstrækkeligt til at påbegynde undervisningen i 1. klasse, eller om det forventes at kunne blive det inden første skoledag i skoleårets 2020/21. Skolens leder vil også skulle drøfte med elevens forældre, om det i lyset af skolelederens vurdering vil være til elevens bedste at blive undervist i børnehaveklassen endnu et år.
Hvis en elev påbegynder undervisningen i 1. klasse som følge af ovenstående, skal skolen iværksætte en særlig sprogstimulerende indsats for eleven i det nye skoleår med henblik på, at elevens faglige niveau i løbet af
kort tid bliver tilstrækkeligt til, at eleven kan modtage undervisningen i 1.
klasse uden en fortsættelse af den særlige sprogstimulerende indsats. Styrelsen står til rådighed for vejledning i forbindelse med spørgsmål til den
særlige sprogstimulerende indsats.
Gennemførelse af obligatoriske sprogprøver i børnehaveklassen
De nye regler ændrer ikke på, at skolerne fortsat skal tilbyde eleverne
sprogstimulering og gennemføre den obligatoriske sprogprøve i børnehaveklassen.
Prøveafviklingen skal ske på skolen i et trygt miljø for eleven, og prøven
skal afvikles i en velkendt kontekst, der ligner øvrige dagligdags- og undervisningssituationer. Gennemførelsen af sprogprøven skal nøje efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger om forebyggelse af smittespredning
af COVID-19.
Sprogprøven i 1.-9. klasse
Elever, som ikke består sprogprøven i 1.-9. klasse inden første skoledag 2020/2021
Det gælder fortsat, at elever i 1.-9. klasse, som ikke består sprogprøven
inden første skoledag i 2020/2021, skal gå det pågældende klassetrin om
samt fortsætte med at modtage undervisning i dansk som andetsprog –
supplerende. Eleven skal herefter først gennemføre en ny sprogprøve,
når skolens leder igen vurderer, at eleven skal ophøre med at modtage
undervisning i dansk som andetsprog – supplerende.
Gennemførelse af obligatoriske sprogprøver i 1.-9. klasse
De nye regler ændrer ikke på, at skolerne fortsat skal gennemføre den
obligatoriske sprogprøve i 1.-9. klasse og tilbyde undervisning i form af
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dansk som andetsprog – supplerende, indtil eleven har bestået sprogprøven.
Elever i 1.-9 klasse gennemfører efter genåbningen de sprogprøveforsøg,
som eleven har krav på, på skolen. Gennemførelsen af sprogprøven på
skolen skal nøje efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger om forebyggelse af smittespredning af COVID-19.
Afholdelse af virtuelle sprogprøver gennem fjernundervisningen
Sprogprøven skal som udgangspunkt afholdes fysisk på skolen. Ministeriet anbefaler derfor ikke, at skoler afholder sprogprøven virtuelt gennem
fjernundervisningen for elever, som ikke er tilbage på skolen. En skole,
som allerede har afholdt sprogprøver virtuelt for elever, skal nøje vurdere, om sprogprøven er foregået i trygge rammer for eleven, og under
nødvendig hensyntagen til elevens retssikkerhed. Vurderer skolens leder,
at dette er tilfældet, kan lederen beslutte, at bedømmelsen fra den virtuelle sprogprøve fastholdes. Såfremt skolens leder vurderer, at bedømmelsen ikke kan fastholdes, skal eleven aflægge det samme sprogprøveforsøg
på ny, på skolen.
Spørgsmål til obligatoriske sprogprøver i grundskolen
På ministeriets hjemmeside bliver der løbende opdateret relevante
spørgsmål/svar om de obligatoriske sprogprøver i lyset af COVID-19.
Yderligere spørgsmål om regler og rammer vedrørende de obligatoriske
sprogprøver kan rettes til sprogproever@stukuvm.dk.
Med venlig hilsen
Birte Iversen
Kontorchef
Kontor for Prøver, Eksamen og Test
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