Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk
Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og
Kristendemokraterne om håndtering af prøver i sommeren 2022 på Børneog Undervisningsministeriets område.

Hverdagen er heldigvis igen normal på landets uddannelsesinstitutioner. COVID19 er ikke længere en samfundskritisk sygdom og alt tyder på, at pandemien er
overstået. Aftalepartierne er derfor også enige om, at hovedreglen er en normal
prøveafvikling på langt de fleste kurser, fag, uddannelses- og undervisningsforløb.
Der har været en god dialog med interessenterne på børne- og undervisningsområdet om håndtering af sommerens prøver. Aftalepartierne er blandt andet på den
baggrund enige om at indføre enkelte undtagelser fra hovedreglen, fordi afgangselever i grundskolen og den ældste årgang på ungdomsuddannelserne afslutter
mangeårige forløb, hvoraf store dele har været underlagt forskellige restriktioner
og forstyrrelser i løbet af de seneste år.
Hertil kommer, at samme gruppe af elever er forholdsvis unge, og det forventes,
at jo højere en alder den enkelte elev har, desto bedre forudsætninger har pågældende haft for at håndtere de ændrede forhold som følge af COVID-19. Således
vil de ældre grupper af elever på eksempelvis GSK, FVU, HF-enkeltfag, AMUkurser mv. ikke opleve ændringer i deres eksamensforhold. Og således er aftalepartierne enige om, at der indføres en højere grad af undtagelser for sommerens
prøveafvikling i grundskolen end på ungdomsuddannelserne, og altså tilsvarende i
forhold til voksenuddannelserne, der afholdes som normalt.
Aftalepartierne er desuden enige om, at det på FGU vil være op til den enkelte institution, ud fra en pædagogisk og faglig vurdering, at afgøre, om eleverne skal til
prøve, eller om de får ophøjet standpunktskarakter til prøvekarakter.
Aftalepartierne er enige om håndteringen af sommeren prøver 2022, som beskrevet i bilag 1.

1

25. februar 2022

Bilag 1 til Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne,
Alternativet og Kristendemokraterne om håndtering af prøver i sommeren
2022 på Børne- og Undervisningsministeriets område.
Undtagelserne til sommerens prøveafvikling i grundskolen og på ungdoms- og
voksenuddannelserne 2022 fremgår herunder:
Boks 1
Håndtering af prøver på grundskoleområdet
Her fastholdes 4 ud af 7 prøver for 9. klasse. I 10. klasse afholdes 4 prøver mod normalt op til 11 prøver.
Prøver der afholdes
 1) Følgende fire prøver afholdes i 9. klasse: Dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk (mundtlig), og matematik
(skriftlig). Prøven i skriftlig dansk i 9. klasse består af læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling. Prøven i skriftlig
matematik i 9. klasse består af en prøvedel uden hjælpemidler og en prøvedel med hjælpemidler
 2) Følgende fire prøver afholdes i 10. klasse: Dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (mundtlig og skriftlig)
Prøver der aflyses
 Alle øvrige prøver i 8., 9., og 10. klasse, som ikke er nævnt under nr. 1 og 2, aflyses, herunder den
praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse, samt de to udtræksprøver i 9. klasse. Udtrækket fastholdes, så
elever får ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter i de fag, som de får udtrukket.
 Ved aflyste prøver vil elever få ophøjet den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.
Øvrige tiltag
 Mulighed for lokal fleksibilitet til at udelade prøvespørgsmål ved mundtlige prøver, jf. boks 5.
 Elever får standpunktskarakter på beviset, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren.
 Tidligere offentliggørelse af prøveudtrækket, så elever og lærere tidligere får kendskab til de fag, hvor eleverne
skal have standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter.
 Fristen for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer udskydes til primo juni mhp. at mindske det faglige
efterslæb.

Boks 2
Håndtering af prøver på de gymnasiale uddannelser

Prøver der afholdes
 1) 1.g og 2.g: Alle prøver afholdes som normalt.
 2) Merkantile eux-elever, der ikke afslutter det studieforberedende år og tekniske eux-elever, der ikke
afslutter deres uddannelse: Alle prøver afholdes som normalt.
 3) Hf: Alle prøver afholdes som normalt. En elev kan dog bede sin skole/institution om kun at komme til 4 prøver
(skriftlig dansk og derudover 3 udtrukne prøver blandt de prøver, eleven skal op i) og i stedet få en
standpunktskarakter for resterende prøver. Eleven/kursisten vil ikke få indflydelse på, hvilke fire prøver, som bliver
udtrukket og skal afholdes.
 4) GSK, SOF og GIF: Alle prøver afholdes som normalt.
 5) 3.g: Her fastholdes 4 prøver ud af gennemsnitligt 7 prøver: Mundtligt forsvar af SRP/SOP, dansk (skriftligt), 2
mundtlige prøver i studieretningsfag (A og B-niveau) eller andet A-niveaufag. Elever, der har afsluttet SOP i
vinterterminen, skal til prøve i dansk (skriftligt) og 3 mundtlige prøver i studieretningsfag eller andet A-niveaufag.
Elever, der har afsluttet SOP i vinterterminen, og som pga. aflysninger alene fik en karakter for det skriftlige
produkt, kan vælge at få annulleret karakteren og gå til mundtligt forsvar mhp. en samlet karakter (som kan være
lavere end tidligere modtagne karakter). Vælger eleven dette, skal eleven kun til yderligere 2 mundtlige prøver i
studieretningsfag eller andet A-niveaufag.
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 6) Merkantile eux-elever, der afslutter det studieforberedende år og tekniske eux-elever, der afslutter
deres uddannelse: Mundtligt forsvar af EOP, dansk (skriftlig) samt yderligere 2 mundtlige prøver (tekniske euxelever, der har aflagt en eller flere af disse prøver udtrækkes hvis muligt i andre tilsvarende prøver).
 7) Hf-enkeltfag: Alle prøver afholdes som normalt.
Prøver der aflyses
 Alle øvrige prøver, som ikke er nævnt under nr. 1-6, aflyses.
 I udgangspunktet afholdes prøver med praktisk dimension som fx teknikfag og teknologi på htx samt
naturvidenskabelige og kunstneriske fag. Der gives dog lokal mulighed for at udskifte fag med praktisk dimension
på B- eller A-niveau, som er udtrukket til prøve, med det næste fag i prøvefagsudtrækket. Institutioner kan
således sikre, at eleverne aflægger de i loven fastsatte antal prøver samtidig med, at eleven ikke kommer til prøve
i et fag med praktisk dimension, hvis institutionen vurderer, at undervisningen har været påvirket af COVID-19 på
en sådan måde, at eleverne ikke har mulighed for at demonstrere opfyldelse af fagets faglige mål til prøven. For
fag med praktisk dimension på hf, GSK m.m., hvor alle prøver i udgangspunktet skal aflægges, aflyses prøven og
der gives en standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter.
 Ved aflyste prøver vil elever få ophøjet den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.
Øvrige tiltag
 Mulighed for lokal fleksibilitet til at udelade prøvespørgsmål ved mundtlige prøver, jf. boks 5.
 Det er vigtigt, at elever på de gymnasiale uddannelser skal sikres en prøve, som afslutter deres forløb med en
begivenhed, hvor de får studenterhue.
 Prøveudtrækket offentliggøres, når institutionen har kontrolleret eksamensplanen primo maj, så elever og lærere
tidligere har kendskab til de fag, som der skal aflægges prøve i.
 Fristen for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer udskydes til medio juni mhp. at mindske fagligt
efterslæb. Der afgives dog efter sædvanlig praksis standpunktskarakter i fag, som eleven skal til prøve i, inden
prøven afholdes
 Der gives mulighed for at prioritere kernestoffet i læreplaner på bekostning af det supplerende stof i
undervisningen i de fag, der afsluttes i indeværende skoleår.
Anm: Prøver, der ikke er defineret i aftaleteksten, fastlægges ud fra prøvefagsudtrækket.

Boks 3
Håndtering af prøver på erhvervsuddannelserne

Eksisterende fleksibilitet (jf. bkg. 1423 af 27. juni 2021)
 Udgangspunktet er, at prøverne afholdes som normalt. Institutionerne har dog mulighed for at fravige en række
regler om en prøves tilrettelæggelse mv., hvis dette er nødvendigt sfa foranstaltninger for at forebygge og
afhjælpe covid-19, herunder særligt:
 Institutionen kan fravige regler om gruppeprøve og regler om udpegning eller godkendelse af tilsynsførende, der
skal være hos eksaminanden under prøven
 Institutionen kan beslutte at aflyse prøver i grundfag eller i det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbet
(grundforløbsprøven). Ved aflysning ophøjes standpunktskarakter til prøvekarakter.
 Institutionen kan beslutte at ændre indholdet af den afsluttende prøves, herunder svendeprøves, indhold, så
praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige. Institutionen har pligt til at inddrage det faglige udvalg
heri, hvis beslutningen indebærer, at krav til en afsluttende prøve fraviges.
 Institutionen kan beslutte, at en afsluttende prøve, herunder svendeprøve, som trods enhver bestræbelse ikke
kan gennemføres inden uddannelsens planlagte afslutning, gennemføres på et senere tidspunkt.
Øvrige tiltag
 Mulighed for lokal fleksibilitet til at udelade prøvespørgsmål ved mundtlige prøver, jf. boks 5.

Boks 4
Håndtering af prøver på avu (almen voksenuddannelse), FVU (forberedende voksenundervisning) og AMU
(arbejdsmarkedsuddannelser)
 Prøverne på avu afholdes. Dog indføres udvidet mulighed for lokal fleksibilitet til at udelade prøvespørgsmål ved
mundtlige prøver, jf. boks 5.
 Prøver på FVU afholdes. En institution kan dog give deltageren muligheden for enten af aflyse eller udsætte en
prøve, hvis dette er nødvendigt sfa foranstaltninger, som iværksættes for at forebygge og afhjælpe ifm covid-19
på det planlagte tidspunkt for prøveafholdelse (jf. bkg. 1338 af 18. juni 2021)
 Prøver på AMU afholdes. En udbyder kan dog i visse tilfælde undlade at afholde en prøve eller kan udskyde en
prøve, hvis dette er nødvendigt sfa foranstaltninger, som iværksættes for at forebygge og afhjælpe ifm covid-19
(jf. bkg. 1423 af 27. juni 2021).
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Boks 5
Mulighed for justering af mundtlige prøvespørgsmål til sommerens prøver
 Aftalepartierrne er enige om, at det kun er muligt at udelade prøvespørgsmål fra undervisningsforløb, hvis det af
skolens leder vurderes nødvendigt og kun ud fra en konkret pædagogisk og faglig vurdering.
 Aftalepartierne er enige om, at når en skole undlader at stille prøvespørgsmål i et forløb, skal det offentliggøres på
skolens hjemmeside for at skabe transparens til gavn for elever, forældre og offentligheden.
 Aftaleparierne er enige om, at skoler og institutioner ikke kan beslutte at udelade alle prøvespørgsmål ved en
prøve, da en prøve stadig i al væsentlighed skal dække fagets faglige mål.
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