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Vejledning om afsluttende standpunktsbedømmelse på FVU-
dansk trin 4 og FVU-matematik trin 2 og håndtering af fagligt 
efterslæb 
   

Som udgangspunkt afholdes planlagte FVU-prøver på de kompetencegi-

vende trin FVU-dansk trin 4 og FVU-matematik trin 2. For de reste-

rende fag/trin er prøverne aflyst frem til 31. juli 2021. Det er dog muligt 

for ledelsen som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med co-

vid-19 i helt særlige tilfælde at beslutte, at en prøve ikke skal afholdes.  

Som udgangspunkt vil en FVU-prøve, der ikke kan afholdes som plan-

lagt, skulle udsættes til et senere tidspunkt. Udsættes prøven, kan delta-

gere i FVU-dansk trin 4 og FVU-matematik trin 2 dog vælge at få prøven 

aflyst. Deltagere, der vælger at få aflyst prøven, skal i stedet have en af-

sluttende standpunktsbedømmelse, som herefter ophøjes til prøvebe-

dømmelse. Aflysningen af FVU-prøver og andre midlertidige foranstalt-

ninger er reguleret i bekendtgørelse nr. 300 af 27. februar 2021.  

 

I de tilfælde hvor deltagere skal have standpunktsbedømmelse, skal be-

dømmelsen gives på baggrund af en lang periode med nødundervisning, 

som for en stor dels vedkommende har været afholdt som virtuel under-

visning. Selv om nødundervisningen i videst muligt omfang skal erstatte 

den almindelige undervisning, så kan der åbenlyst have været begræns-

ninger. Således er der en særlig opmærksomhed på store dele af den an-

detsprogede deltagergruppe, der kan have haft udfordringer i forhold til 

de it-løsninger, der har været anvendt i nødundervisningen, ligesom de 

har haft færre muligheder for støtte i form af nonverbal kommunikation. 

Samlet set forventes det, at kursusforløbene under nedlukningen har 

medført et fagligt efterslæb hos deltagerne, der skal håndteres med eks-

traindsatser. Såfremt ekstraindsatser ikke kan give det nødvendige faglige 

løft, kan der blive behov for at lade flere deltagere end normalt gentage 

et forløb. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/300
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Set i lyset af dette udsendes denne vejledning til, hvorledes der skal afgi-

ves afsluttende standpunktsbedømmelse til deltagere på FVU-dansk trin 

4 og FVU-matematik trin 2, der i forbindelse med en udskudt prøve væl-

ger at få denne aflyst, samt vejledning til håndtering af fagligt efterslæb 

og til vurdering af, hvilke deltagere der kan have behov for gentagelse af 

forløb. 

 

Beslutning om at udsætte en prøve 

En aflysning/udskydelse af prøver kan kun finde sted, som  følge af for-

anstaltninger iværksat efter § 33 eller § 34 i epidemiloven, dvs. kun i de 

tilfælde, hvor sundhedsministeren, børne- og undervisningsministeren el-

ler Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder et konkret påbud, pålægger 

restriktioner m.v.  

  

En beslutning om udsættelse af en prøve kan tidligst træffes og meddeles 

deltagerne, når betingelserne herfor er opfyldt.  

 

Afgivelse af afsluttende standpunktsbedømmelser 

Den afsluttende standpunktsbedømmelse er en vurdering af deltagerens 

opfyldelse af de faglige mål i faget på det tidspunkt, hvor faget afsluttes.  

 

Den afsluttende standpunktsbedømmelse gives ud fra en helhedsvurde-

ring på baggrund af underviserens kendskab til deltagerens faglige niveau 

i den daglige undervisning og afleveringer i faget m.v. I helhedsvurderin-

gen kan der indgå en individuel faglig vurderingssamtale med deltageren. 

Som udgangspunkt er det underviseren, der er nærmest til at vurdere om 

en vurderingssamtale er nødvendig, men som i alle andre sammenhænge 

er det ledelsens beslutning, om der afholdes vurderingssamtaler, ligesom 

det er ledelsens ansvar, at der afgives valide standpunktsbedømmelser. 

En deltager kan anmode om en samtale, men det er institutionen, der be-

slutter, om den skal tilbydes.  

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at standpunktsbedømmelsen skal 

være udtryk for en helhedsvurdering af deltagerens opfyldelse af de fag-

lige mål i faget. Det vil bl.a. sige, at bedømmelsen udtrykker den pågæl-

dendes faglige niveau i faget og ikke er et udtryk for fx studieaktivitet.  

 

Afgivelse af afsluttende standpunktsbedømmelser på FVU kræver en 

særlig opmærksomhed, idet standpunktsbedømmelser ikke normalt er en 

del af den løbende evaluering på FVU. Deltagerne har således sandsyn-

ligvis ikke haft en forventning om, at de skulle vurderes med en stand-

punktsbedømmelse på grundlag af undervisningen i forløbet, men der-

imod om at deres faglige niveau skulle bedømmes ved prøve. Ligeledes 

er underviserens tilrettelæggelse af undervisningen måske foretaget under 

forudsætning af, at der ikke afgives standpunktsbedømmelser.  

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/285
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Individuel faglig vurderingssamtale 

Det er en mulighed, men ikke et krav, at afvikle en individuel faglig vur-

deringssamtale med deltageren, før afgivelse af en afsluttende stand-

punktskarakter. Der bør ikke gives en særskilt bedømmelse af vurde-

ringssamtalen, da den alene indgår i en helhedsvurdering i forbindelse 

med afgivelsen af den afsluttende standpunktsbedømmelse.  

 

Formålet med en vurderingssamtale er, dels at give underviseren et mere 

solidt grundlag til at vurdere deltagerens faglige standpunkt, dels at give 

deltageren tid og mulighed for at demonstrere sit faglige niveau. Det an-

befales, at samtalen har en længde, der giver deltageren mulighed for at 

vise sit faglige niveau og mulighed for at komme fagligt i dybden med 

stoffet. Da det ikke er hensigten med samtalen, at den skal være en er-

statning for en prøve i faget, bør samtalen forme sig som en dialog mel-

lem underviseren og deltageren om relevant fagligt stof, der er gennem-

gået eller gennemgås i undervisningen. Der vil ikke nødvendigvis være et 

behov for, at alle faglige mål indgår som grundlag for den enkelte vurde-

ringssamtale, da samtalen blot er en del af en helhedsvurdering. Det vil 

være en konkret vurdering, hvad der er behov for at inddrage i en vurde-

ringssamtale, for at opnå et tilstrækkeligt grundlag for afgivelse af afslut-

tende standpunktsbedømmelse. 

 

Før samtalerne afholdes, skal deltagerne informeres om det generelle 

grundlag for afgivelse af standpunktsbedømmelse, herunder de faglige 

mål i det aktuelle fag. Herudover er det vigtigt, at de informeres om vur-

deringssamtalens rammer og indhold, herunder hvis der fokuseres på be-

stemte faglige mål. 

  

Bedømmelsen FVU-dansk trin 4 

Standpunktsbedømmelsen er en vurdering af deltagerens faglige niveau i 

forhold til skriftsproglige færdigheder. Samtlige faglige mål for faget ind-

går i vurderingen, men nogle faglige mål knytter sig til et eller flere områ-

der. Det skal grundigt overvejes, om deltageren på tidspunktet for afgi-

velse af standpunktsbedømmelse har læse- og skrivefærdigheder, der 

som minimum opfylder mindstekravene til alle FVU-trinprøvens fem 

deldiscipliner stavning, læseteknik, læseforståelse, skriveforberedelse og 

skriftlig fremstilling. (Se evt. pointsystem og bedømmelsesvejledning på 

www.prøvebanken.dk). 

 

Underviserens samlede kendskab til graden af deltagerens målopfyldelse 

resulterer i bedømmelsen bestået eller ikke bestået. 

 

Undervisningens mål er, at deltageren inden for: 

1. Ordlæsning og stavning 

a) behersker morfologisk betingede stavemønstre 

b) har kendskab til udenlandske stavemønstre 

c) har kendskab til betydningen af relevante fagord 

http://www.prøvebanken.dk/
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2. Orddannelse 

a) har automatiseret brugen af kontekst og grammatisk viden i forhold til 

orddannelse 

b) kan identificere, stave og anvende relevante fremmedord 

c) har kendskab til, at ord i forskellige kontekster får nye betydninger 

(leksikaliseret orddannelse) 

d) kan variere ordforråd i forhold til teksttype, herunder anvende fagspe-

cifikt ordmateriale 

 

3. Læseforståelse og metakognitive strategier 

a) har kendskab til struktur og opbrydning af tekster med fagligt indhold 

b) kan søge og udvælge faglige tekster til et givet formål 

c) kan uddrage væsentlige elementer i en faglig beskrivelse 

 

4. Skriftlig fremstilling 

a) kan formidle et fagligt indhold til en defineret målgruppe 

b) kan argumentere for forskellige synspunkter 

c) kan anvende hjælpemidler, metoder og aktiviteter til at fremme det 

faglige udbytte 

 

5. Brug af tekster med fagligt indhold 

a) kan anvende hjælpemidler, metoder og aktiviteter til at fremme det 

faglige udbytte 

 

Bedømmelsen FVU-matematik trin 2 

Underviserens samlede kendskab til graden af deltagerens målopfyldelse 

resulterer i bedømmelsen bestået eller ikke bestået. 

 

Undervisningens mål er, at deltageren kan: 

a) addere, subtrahere, multiplicere og dividere hele tal og decimaltal med 

benævnelser samt vurdere/kontrollere resultatet 

b) vurdere og arbejde med forholdstal, brøk og procent i relevante sam-

menhænge 

c) aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rumfang 

d) læse, forstå og anvende information i tabeller og grafer 

e) omsætte måleenheder i relevante sammenhænge 

f) genkende og skitsere enkle geometriske figurer samt måle og beregne 

længder, arealer og rumfang 

g) indsamle, bearbejde og forholde sig til data 

h) forstå angivelser af chance og risiko 

i) beskrive og skitsere sammenhænge og geometriske mønstre 

j) opstille regneudtryk med udgangspunkt i hverdagslivet. 
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Afslutning af øvrige trin og FVU-fag 

Deltagere på øvrige trin og fag, der ønsker bevis for at have gennemført 

et trin, kan anmode om at få udstedt et deltagerbevis, jf. FVU-bekendt-

gørelsens § 13. 

 

Hvis deltageren ønsker at gå videre til et højere FVU-trin, er en mang-

lende prøve ikke til hinder herfor. Det forudsætter dog, at institutionen 

som i dag vurderer, at deltageren kan følge det næste trin med udbytte. 

 

Fagligt efterslæb 

Et flertal af Folketingets partier indgik medio februar aftale om en række 

indsatser frem mod sommeren 2021, der kan afhjælpe de udfordringer, 

som Corona-krisen har givet for nogle deltageres faglige niveau og triv-

sel.  

 

Institutionerne vil blive tilført ekstraordinære midler, der fx kan anven-

des til ekstraundervisning på mindre hold, to-underviserordninger, tur-

boforløb og øgede studieværkstedstimer. De nærmere rammer for til-

skuddet vil fremgå af særskilt udmeldebrev.  

 

I forberedende voksenundervisning, hvor undervisningen er tilrettelagt 

som enkeltfag, og hvert trin har en varighed på mellem 20 og 60 timer, 

kan det blive relevant, at flere deltagere vil have behov for at tage et trin 

eller fag om.  

 

Ved optagelse til forberedende voksenundervisning vil der altid være fo-

retaget en vurdering af, om deltageren har forudsætninger for at følge 

undervisningen med udbytte, men vilkårene for undervisningen har æn-

dret sig markant ved indførelse af nødundervisning. Denne ændring er 

væsentlig i forhold til, om en deltager bør gentage et niveau. Deltagere er 

bl.a. blevet udfordret på mundtlig deltagelse, mangel på nonverbal kom-

munikation og teknisk formåen, ligesom bolig- og familiære forhold kan 

have vanskeliggjort modtagelse af undervisning. Samtidig kan den sociale 

og psykiske trivsel være påvirket af en lang periode med nødundervis-

ning.  

 

Gentagelse af et trin eller fag kan kun ske efter en konkret vurdering. 

Vurderingen bør være en helhedsvurdering af flere faktorer, herunder 

om deltagerens faglige niveau og trivsel har været påvirket af nødunder-

visning og de omstændigheder, der har præget tiden med nødundervis-

ning. 

 

Ved vurderingen kan følgende indikatorer anvendes: 

 

 Deltagerens mundtlige deltagelse, faglige standpunkt og faglige re-

sultater i fx prøvesæt, faglige test mm., der anvendes lokalt. 

 Manglende mulighed for gennemførelse af videre uddannelse.  
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 Tegn på social og psykisk mistrivsel. 

 Deltagerens manglende deltagelse i fjernundervisningen og fravær 

begrundet i mangel på nonverbal kommunikation og teknisk for-

måen, bolig- eller familiære forhold mv. 

 Deltagerens behov for hjælpemidler (herunder it) og ekstra støtte i 

øvrigt. 

 

Spørgsmål  

Fagkonsulenterne vil snarest (dato udmeldes senere) stå til rådighed for 

undervisernes spørgsmål om standpunktsbedømmelse ved virtuelle spør-

getimer og håndtering af fagligt efterslæb. Nærmere information følger. 

 

Generelle spørgsmål til dette brev kan rettes til fuldmægtig Malene Vang-

drup på Malene.Vangdrup@stukuvm.dk eller 2374 2656. 

 

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

 

FVU-dansk og FVU-engelsk: 

Fagkonsulent Bettina Dam Rüger Oliver på tlf. 2343 2084 eller Bet-

tina.Dam.Ruger.Oliver@stukuvm.dk 

 

FVU-matematik: 

Fagkonsulent Per Bengtson på tlf. 4132 4695 eller Per.Bengt-

son@stukuvm.dk 

 

FVU-start: 

Fagkonsulent Anita Nørholm Møller på tlf. 3392 5087 eller Anita.Nor-

holm.Moller@stukuvm.dk 

 

FVU-digital: 

Fagkonsulent John Henriksen på tlf. 2343 2613 eller John.Henrik-

sen@stukuvm.dk  

 

VUC bedes sikre, at dette brev straks videresendes til alle driftsoverens-

komstparter. 
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