
PRØVE PÅ SÆRLIGE VILKÅR OG FRITAGELSE FRA PRØVE 

Spørgsmål og svar  

Vi har analyseret de spørgsmål, I stillede på chatten til webinaret om prøve på særlige vilkår og fritagelse 

fra prøve.  

Spørgsmålene falder inden for de kategorier, som fremgår af skemaet nedenfor. Vi har besvaret 

spørgsmålene ved blandt andet at henvise til prøvemappen www.uvm.dk/fp. 

Der holdes et webinar om IT-mæssige forhold ved prøverne i foråret 2017. 

 

Spørgsmål Svar 

1. Hvor finder jeg generel information om prøve 

på særlige vilkår og fritagelse fra prøve?  

 

Den nye vejledning blev offentliggjort i 

prøvemappen www.uvm.dk/fp den 1. november. 

Du finder den her. 

2. Hvilke regler gælder for tosprogede elever i 

forhold til at få særligt tilrettelagte prøver? 

Det at være tosproget kan ikke alene begrunde 

aflæggelse af prøve på særlige vilkår. Der gælder de 

samme regler for tosprogede elever, som for øvrige 

elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår. Der 

skal være tale om en fysisk og/eller psykisk 

funktionsnedsættelse eller lignende vanskeligheder. 

3. Må elevens forældre eller andre 

tryghedsgivende personer være besiddere ved 

de mundtlige og skriftlige prøver? 

De mundtlige prøver er offentlige, og elever må 

derfor gerne have besiddere med. Dette gælder for 

alle elever og altså ikke kun elever, der ikke tager 

prøve på særlige vilkår. 

De skriftlige prøver er ikke offentlige, men skolens 

leder kan give tilladelse til, at pårørende er i 

prøvelokalet efter regler om prøve på særlige vilkår. 

Fx hvis en elev har brug for ekstra tryghed. Hvis en 

pårørende er til stede under en skriftlig prøve, må 

personen ikke være forstyrrende, og der skal føres 

tilsyn.  

4. Hvornår kan en elev fritages fra prøve? Det er skolelederen, som kan fritage elever fra 

prøve. 

 

Hvis elever fritages fra prøve, er det på grund af 

betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige 

danskkundskaber – fx: 

http://www.uvm.dk/fp
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 Elever med multiple funktionsnedsættelser 

uden verbalt sprog 

 Elever med svære generelle 

indlæringsvanskeligheder 

 Elever der lige er ankommet til Danmark, og 

som ikke taler eller forstår dansk i et omfang, så 

deltagelse giver mening 

 

Du kan læse mere om fritagelse i den nye 

vejledning. 

5. Er der eksempelprøver på særligt tilrettelagte 

prøver? 

Styrelsen er i gang med at lave en temaside, hvor 

eleverne kan afprøve de opgavetyper, som de vil 

møde ved de digitale selvrettende prøver.  

På nuværende tidspunkt kan du finde 

eksempelprøver på de digitale selvrettende prøver 

på www.testogprøver.dk under punktet 

”eksempelprøver”. 

6. Hvordan modtager vi prøvematerialer til prøve 

på særlige vilkår?  

 

Skolen skal downloade de filer, styrelsen udarbejder 

til elever, der aflægger prøve på særlige vilkår. 

Skolen informeres om den praktiske afvikling i god 

tid inden prøveafholdelsen.  

7. Laves der særskilte prøveoplæg til prøver på 

særlige vilkår i prøvefagene? 

Der laves ikke særskilte prøveoplæg.  

Styrelsen gør de skriftlige opgavesæt tilgængelig for 

elever, der har behov for at benytte særlige 

hjælpemidler – fx oplæsningsprogrammer. Dog med 

undtagelse af opgavesættene FP9 og FP10 Dansk 

skriftlig fremstilling med adgang til internet. 

8. Kan gruppeprøver være særligt tilrettelagt, 

hvis elever har behov for det? 

Skolelederen kan beslutte, at en gruppeprøve gøres 

til en individuel prøve for en elev, der har behov for 

det ud fra kriterierne for særlig tilrettelæggelse af 

prøver. Du kan læse om kriterierne i 

prøvevejledningen. 

9. Skal undervisningen frem mod prøven også 

være særligt tilrettelagt? 

Det er en god idé at forberede særligt tilrettelagte 

prøver i undervisningen frem mod prøven. Fx kan 

faglærere allerede i 7. klasse snakke med eleven og 

forældrene om, hvordan sådanne prøver bedst 

tilrettelægges, hvilke hjælpemidler, der er behov 

for, og hvordan eleven og lærerne skræddersyr en 
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god prøveforberedende undervisning.  

10. Hvordan deles ZIP-filer til elever? 

 

Lærerne henter ZIP-filer på materialeplatformen og 

gemmer dem på et USB-stik, et fællesdrev eller 

sender dem via mail eller cloudløsninger mv. 

Lærerne kan også pakke ZIP-filerne ud og lægge 

dem tilgængeligt som hjemmeside på skolens 

intranet. 

 

 

 


