Tillæg til Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance om
håndtering af prøver i 1. halvår af 2021 på Børne- og
Undervisningsministeriets område

Regeringen indgik sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance den 5. februar (inkl. en mindre justering den 12. februar)
en aftale om håndtering af prøver i 1. halvår af 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område.
Partierne bag aftalen er enige om en mindre justering af aftalen som følge af den
lange nedlukningsperiode med fjernundervisning samt det forhold, at mange elever fortsat modtager nødundervisning og ikke fysisk er fuldt tilbage på skolerne.
Aftalepartierne er enige om, at der afholdes de samme prøver som aftalt den 5. februar (inkl. mindre justering den 12. februar), og prøverne vil blive gennemført
som forudsat, herunder med ekstern censur.
Justeringen består i, at eleverne ved folkeskolens prøver (9. og 10. klasse) vil få
ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren. Eleverne får deres standpunktskarakter
inden prøven.
Aftalepartierne er således også enige om, at der ikke justeres i aftalen ift. de gymnasiale prøver (hhx, htx, stx, hf, eux, hf-enkeltfag, GSK, GIF, SOF)
Aftalepartierne bemærker i den forbindelse, at der med denne justering tages
højde for grundskoleelevernes unge alder, samt at eleverne skal til skriftlig prøve i
matematik, hvor prøvesættet ikke kan tilpasses.
I forhold til de gymnasiale uddannelser bemærker aftalepartierne, at der i prøveaftalen fra februar er indskrevet højere grad af fleksibilitet, herunder at eleverne
alene skal til skriftlig prøve i dansk, hvor eleven kan vælge mellem forskellige emner i prøvesættet.
Aftalepartierne bemærker desuden, at der i aftalen om prøver fra den 5. februar
(inkl. en mindre justering den 12. februar) er indskrevet høj grad af fleksibilitet i
tilrettelæggelsen af de mundtlige prøver både på ungdomsuddannelser og i grundskolen. Det betyder, at skolerne har mulighed for, lokalt at se bort fra visse dele af
undervisning, der er foregået som nødundervisning ifm. udarbejdelse af de
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mundtlige eksamensspørgsmål. Samtidig har institutioner med gymnasiale uddannelser mulighed for lokal aflysning af prøver i fag med praktisk dimension, hvis
institutionens leder vurderer, at eleverne ikke har kunnet modtage tilstrækkelig undervisning/forberedelse med fysisk tilstedeværelse pga. COVID-19-relateret nedlukning.

