
Opsamling pa  spørgsma l fra webinaret om 
de overordnede ændringer i prøvebe-
kendtgørelsen 

Spørgsmålene er forkortede og kategoriserede. 

Det skal særligt fremhæves, at der også fremover vil ske et alternativt udtræk til elever, der er fritaget for 

tysk/fransk og for kristendomskundskab. Det skal desuden fremhæves, at elever altid skal have et 10. 

klassebevis, når 10. klasse er afsluttet, uanset prøveaflæggelsen. Dette skal evt. suppleres af et 

afgangseksamensbevis, jf. nedenstående om beviser. 

Hjælpemidler 
Hvad er baggrunden for den 
udmeldte præcisering i 
prøvebekendtgørelsen? 
 

Ministeriet har kunnet konstatere, at der var usikkerhed om reglerne for 
anvendelsen af internettet under prøverne. Det har ikke været 
intentionen bag de hidtidige regler, at der var adgang til en generel 
informationssøgning på internettet under prøverne. Reglerne er derfor 
blevet præciseret. 

Hvilke hjælpemidler må 
eleverne anvende til hvilke 
prøver? 
 

Der er i udgangspunktet ikke ændret i, hvilke hjælpemidler eleverne må 
benytte i de enkelte prøver, men alene i hvorvidt eleverne må tilgå 
hjælpemidler via internettet. 
I kan se en oversigt over tilladte hjælpemidler til hhv. 9. og 10. 
klasseprøver her: 
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-
proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-9-klasse 
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-
proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/oversigt-10-klasse 

Må eleverne anvende 
internettet til folkeskolens 
prøver?  

Det er blevet præciseret, at hjælpemidler kun må tilgås via internettet, 
hvis de ikke kan medbringes eller opbevares lokalt. Skolens leder har en 
forpligtelse til at undersøge, hvorvidt hjælpemidlet kan downloades til 
elevens pc eller lignende eller medbringes, inden at der gives tilladelse 
til at tilgå hjælpemidlet via internettet. Det er desuden blevet 
præciseret, at elever ikke må anvende internettet til at få adgang til ny 
viden i prøvesituationen. Dette gælder dog ikke for dansk, skriftlig 
fremstilling, hvor eleven bliver afprøvet i, om de kan anvende 
internettets muligheder bevidst og hensigtsmæssigt i relevant omfang. 
Internettet kan således bruges til at tilgå konkrete hjælpemidler, hvis 
det er tilladt til den enkelte prøve og ikke kan medbringes/tilgås på 
anden vis. Eleverne må ikke bruge internettet til generel og bred 
informationssøgning ved andre prøver, end den i dansk, skriftlig 
fremstilling.  

Hvordan kan tilsynet gribes an 
med de nye regler? 
 

Snyd, herunder kommunikation med andre under en prøve, er 
selvfølgelig fortsat ikke tilladt. Det gælder, uanset hvilke hjælpemidler 
der må anvendes ved den enkelte prøve. Tilsynet ved prøverne skal 
tilrettelægges sådan, at snyd kan undgås eller blive opdaget. Ministeriet 
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anbefaler, at der til hver prøve udarbejdes en liste til eleverne over 
tilladte hjælpemidler. I tilfælde af at enkelte elever eller elevgrupper har 
brugt hjælpemidler fra internet som ikke hele klassen har anvendt, kan 
der udarbejdes individuelle lister over tilladte hjælpemidler. Denne kan 
f.eks. lægges på elevens bord til de skriftlige prøver, så både elev og 
tilsynet kender de tilladte hjælpemidler. Det er op til skolen at vurdere, 
hvordan tilsynet bedst tilrettelægges.  

Må man lytte til musik under de 
skriftlige prøver? 
 

Skolens leder kan beslutte at give tilladelse til, at eleverne lytter til 
musik under prøverne. Det er skolelederens ansvar at sikre, at eleverne 
ikke den vej igennem får adgang til ikke-tilladte hjælpemidler eller 
kommunikerer med andre. Til prøverne i engelsk, tysk og fransk må 
eleverne dog ikke lytte til musik på det sprog, som de er til prøve i. 

Uanset hvilket udstyr der benyttes, og om der er adgang til internet, er 
det skolelederens ansvar, at prøverne afholdes efter gældende regler. 
Skolens leder skal gennem tilsyn og it-foranstaltninger sikre, at eleverne 
ikke kommunikerer utilsigtet eller benytter ulovlige hjælpemidler. 
Ligeledes skal skolens leder sikre sig, at eleven ikke benytter fx engelske 
tekster i den skriftlige opgave i engelsk. 

Må de så heller ikke lytte til 
dansktop musik i dansk skriftlig 
fremstilling? 

Det kan skolens leder beslutte at give tilladelse til, jf. ovenstående. 

Må man anvende google docs 
til prøverne?  
 

Man må bruge Google Docs til de prøver, hvor man må bruge 
tekstbehandlingsprogrammer. Ministeriet sondrer ikke mellem Google 
Docs, Word eller andre tekstbehandlingsprogrammer. Man må 
naturligvis ikke skaffe sig selv eller give en anden elev uretmæssig hjælp 
via Google Docs. Tilsynet ved prøverne skal tilrettelægges sådan, at snyd 
kan undgås eller blive opdaget. 

Hvilke hjælpemidler på 
internettet må man anvende til 
prøver, hvor alle specifikke 
hjælpemidler anvendt i den 
daglige undervisning er tilladt? 
 

Hensigten med hjælpemidler ved prøverne er, at eleverne får mulighed 
for at anvende de samme hjælpemidler som i undervisningen. Hvis 
eleverne har anvendt et internetbaseret CAS-program i undervisningen i 
matematik, og skolens leder vurderer, at dette ikke kan anvendes 
offline, kan eleverne fortsat anvende det internetbaserede CAS-
program til de prøver, hvor CAS-programmer er tilladte. Det er skolens 
leder, der træffer beslutning om, hvilke konkrete hjælpemidler der kan 
anvendes til prøverne på den enkelte skole, men denne beslutning skal 
tages inden for de rammer, der følger af prøvebekendtgørelsen. 
Alt, hvad der kan linkes direkte til, kan anvendes under prøverne, hvis 
skolen leder vurderer, at det ikke kan opbevares lokalt, og hvis det har 
været anvendt i den daglige undervisning. Dette gælder uanset om 
materialet ligger på fagportaler, regneregler.dk, MinUddannelse, Google 
Drev, Youtube, genreuniverset, matematikformelsamlinger på nettet, 
Meebook, Matematikfessor, Fri Viden, digitale ordbøger, noter via 
Office 365 eller andre steder på internettet.  
 
Eleverne må ingen af disse steder søge efter ny viden i 
prøvesituationen, dvs. eleverne må ikke anvende søgefunktioner på 
internettet. Elever kan dog godt slå ord op i digitale ordbøger. 
I vurderingen af, om et hjælpemiddel kan opbevares lokalt, skal det 



overvejes, om det er nødvendigt at tilgå hjælpemidlet via internettet, og 
om der findes en håndterbar løsning for at opbevare hjælpemidlet 
lokalt. 

Må man anvende verbix.com, 
som er et grammatisk 
opslagsværk, ved f.eks. tysk 
prøven? 

Eleverne må gerne benytte værktøjer, som kan bøje verberne i 
delprøverne i Sprog og sprogbrug og Skriftlig fremstilling, så den 
funktion i fx Verbix må man gerne bruge til disse delprøver. 
Oversættelsesfunktionen i fx Verbix, må eleverne ikke benytte.  

Hvis man skal skrive en novelle, 
må man så bruge viden og 
information der kan findes 
under en fagportal, som har 
været gennemgået i 
undervisningen? 

Ja, til prøven i dansk, skriftlig fremstilling, må man anvende internettet 
generel informationssøgning mv. Man må naturligvis ikke anvende 
internettet til at kommunikere med andre.  

Det er præciseret i FP nr. 6, at 
eleven ikke må anvende 
internettet til at få adgang til ny 
viden i prøvesituationen. 
Hvordan stemmer det med 
vejledningerne i f.eks. dansk 
skriftlig? 

Det burde have fremgået af #FPnyt 6, at præciseringen af brug af 
internettet ikke ville gælde for prøverne i dansk, skriftlig fremstilling.  
FP9 og FP10. Eleverne vil fortsat blive vurderet på at gennemføre 
målrettet informationssøgning og anvende internettets muligheder 
bevidst og hensigtsmæssigt i relevant omfang. 

10 kl er jo i en samlet 
danskskriftlig opgave hvordan 
med og uden net? 

Eleverne må ikke anvende internettet til informationssøgning under del 
a, men gerne under del b og c. Del a skal afsluttes, før eleverne går i 
gang med del b og c. 

Digitale selvrettende prøver 

Hvordan kommer det til at 
fungere med dansk skriftligt del 
a, b og c? 

Når eleven har afsluttet del a), skal eleven gives adgang til del b og c).  

Eleven kan ikke som tidligere arbejde med del a, b og c samtidig under 
prøven. Når del a er afsluttet, skal den del af prøven betragtes som 
afleveret.   

Skal man indsende elevernes 
resultater fra de digitale prøver 
i engelsk, tysk og fransk, til den 
beskikkede censor?  

Ja, skolen skal sende resultaterne til censor. Censor har ikke adgang til 
resultaterne i test- og prøvesystemet.  

Kan den beskikkede censor i 
engelsk, tysk og fransk selv 
trække resultaterne fra de 
digitale selvrettende prøver i 
testogprøver.dk? 

Nej. Censor har ikke adgang til resultaterne i test- og prøvesystemet. 

Findes stil delen i 9.kl. engelsk 
elektronisk? 

Nej, prøven findes kun i papirform.  

Hvad gør man med privatister, 
der har UNI-login tilhørende en 
anden skole. 

Administrator kan overtage rettigheden til elevens test og prøver, så 
eleven kan bookes til test/prøver på skolen.  
Læs mere på bookingsiden på www.testogprøver.dk 

Kan generelprøven tilgås efter 
5. marts. 

Nej, ikke i test- og prøvesystemet, men man kan finde tidligere 
opgavesæt på materialeplatformen. Disse er indholdsmæssigt de 
samme som de digitale selvrettende prøver. Man kan desuden 
forberede sig på, hvordan systemet fungerer ved at prøve 
eksempelprøverne på testogprøver.dk 

Hvornår kan de selvrettende Bookingen til generalprøven åbner den 9. februar 2018 



generalprøver 20/3 bookes? 

Er det nye nyudfærdigede 
prøver, der benyttes til 
generalprøverne? 

Det er opgavesættene fra maj/juni 2016 

Generalprøverne i marts er det 
både 9. og 10. kl. prøver? 

Generalprøven den 5. marts i dansk, skriftlige fremstilling er både FP9 
og FP10.  
Generalprøverne den 20. marts er alene FP9 prøver 
Læs mere om praktisk information om generalprøver i marts her: 
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-
proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer 

Hvilket klokkeslet er 
generalprøverne den 5/3 og 
20/3. 

Begge generalprøver starter kl. 9. 

Er teksterne i læsning på papir 
eller er de digitale? 
 

Eleverne får udleveret teksthæfter på papir ved prøvens begyndelse. 
Det er kun svararket, der er digitalt.  

Beståkrav 

Hvordan kan en elev forbedre 
sine karakterer i 10. klasse og 
dermed bestå folkeskolens 
afgangseksamen? 

Elever i 10. klasse kan forbedre deres karakterer i dansk, matematik og 
engelsk fra 9. klasse, og dermed bestå folkeskolens afgangseksamen, 
hvis eleven har aflagt alle 7 obligatoriske 9. klasseprøver. 

Hvad betyder beståkravet 
konkret for eleven fremtidigt? 

 

Manglende opfyldelse af beståkravet kan have konsekvenser for elevens 
optagelse på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.  

Har eleverne mulighed for en 
reeksamen for at bestå? 

 

Hvis eleven ikke består folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse, har 
eleven mulighed for at forbedre karaktererne i dansk, matematik og 
engelsk (bundne prøver i 9. klasse) i 10. klasse, og dermed bestå 
folkeskolens afgangseksamen. 

Skal eleven til reeksamen hvis 
ikke bestået med 2,0? Skal de 
elever der ikke består gå 9. kl. 
om? 

Nej, hvis en elev ikke består folkeskolens afgangseksamen, skal eleven 
have et 9.-klassebevis.   

Skal vi selv på skolen udregne 
gennemsnittet på baggrund af 
de 7 obligatoriske prøver, eller 
klares dette via et digitalt 
system? 

 

Det er skolens leders ansvar, at gennemsnittet er beregnet korrekt. Det 
vides endnu ikke, om udbyderne af elevadministrationssystemer vil 
have en funktion, der beregner gennemsnittet.  

Vi er et dagtilbud i 
Ungdomsskoleregi med 
specielle behov, de bliver 
undervist i Engelsk, Dansk og 
Matematik, karakterne fra de 
tre fag skal vel divideres med 3 
fag og ikke de 7 obligatioriske 
fag ? 

Elever, der ikke aflægger 7 obligatoriske prøver og opnår et gennemsnit 
på 2,0 eller derover, har ikke bestået folkeskolens afgangseksamen. 
Elever, der er fritaget for prøve i et fag, kan ikke bestå folkeskolens 
afgangseksamen.  



Hvad hvis man er fritaget for et 
fag, hvordan opfyldes 7 
obligatoriske prøver så? Og 
hvad med gennemsnitskravet? 

 

Elever, der er fritaget fra en obligatoriske prøve, kan ikke bestå 
folkeskolens afgangseksamen, hvis faget bliver udtrukket til elevens 
klasse. 

Elever kan kun lovligt fritages fra kristendomskundskab og 2. 
fremmedsprog, hvis de ikke er specialundervisningselever. 

Hvis eleven er fritaget for undervisning i kristendomskundskab eller 2. 
fremmedsprog (tysk eller fransk), bliver der udtrukket et alternativt 
prøvefag, som eleven skal aflægge prøve i. 

Specialundervisningselever, der bliver fritaget fra fag, kan ikke få 
udtrukket et alternativt prøvefag, og vil derfor ikke kunne bestå 
folkeskolens afgangseksamen, hvis det fag, som de er fritaget fra, enten 
er et af de bundne prøvefag eller bliver udtrukket til elevens klasse. 

Elever, der er fritaget fra et fag uden lovlig grund, får heller ikke 
udtrukket et alternativt udtræksfag og kan derfor heller ikke bestå 
folkeskolens afgangseksamen. 

Hvordan udregnes 
gennemsnittet, hvis eleven kun 
går til prøve i dansk og 
matematik? 

 

Elever, der kun aflægger prøve i dansk og matematik, kan ikke bestå 
folkeskolens afgangseksamen, og derfor skal der ikke beregnes et 
gennemsnit.  

Hvad sker der, hvis man ikke 
har taget alle 7 prøver, men 
alligevel  opnår et gennemsnit 
på over 2,0 (når man dividerer 
med 7) ? 

For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal eleven aflægge 7 
obligatoriske prøver.  

Kan en afgangseksamen 
sammensættes af del-
prøvekarakterer for fx dansk i 
henholdsvis 9. og 10. kl.?  

Hvis eleven ikke består folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse, har 
eleven mulighed for at forbedre karaktererne i dansk, matematik og 
engelsk (bundne prøver i 9. klasse) i 10. klasse, og dermed bestå 
folkeskolens afgangseksamen. Eleven skal i så fald tage samtlige 
delprøver i et fag. 

Hvis man ikke har opnået 2,0 i 
snit i 9. klasse, og gerne vil 
forbedre karaktererne i 10. 
klasse, skal man så tage 9. 
klasseprøverne i 10. klasse eller 
kan man også opfylde 
beståkravet med 10. 
klasesprøver? 

Eleven kan kun opfylde beståkravet med 9. klasseprøverne. 

Beviser 

Hvilke beviser kan man få i 
folkeskolen? 

Enkeltfagsbevis udskrives til elever, der aflægger prøver i enkelte fag. 
Reglerne for dette er ikke ændret med den nye prøvebekendtgørelse. 

7. klassebevis til alle elever, der bliver udskrevet af skolen efter 7. 
klassetrin. Dette gælder også elever, der skal starte på en anden skole, 



f.eks. en efterskole. Reglerne for dette er ikke ændret med den nye 
prøvebekendtgørelse. 

9. klassebevis til elever, der går ud af 9. klasse uden at have aflagt alle 7 
obligatoriske prøver i 9. klasse eller ikke har fået et gennemsnit på 2,0 
eller derover i de 7 obligatoriske prøver i 9. klasse. Reglerne for dette er 
ikke ændret med den nye prøvebekendtgørelse. 

Afgangseksamensbevis til elever, der har aflagt alle 7 obligatoriske 
prøver i 9. klasse med et gennemsnit på 2,0 eller derover, og til elever, 
der i 10. klasse har aflagt 9. klasseprøver og enten har forbedret 
gennemsnittet eller først i 10. klasse opnår et gennemsnit på 2,0 eller 
derover ved at tage en eller flere af de bundne 9. klasseprøver i dansk, 
matematik og engelsk i 10. klasse. 

10. klassebevis til elever, der går ud af 10. klasse. Reglerne for dette er 
ikke ændret med den nye prøvebekendtgørelse. 

Privatister skal have et af ovenstående typer af beviser afhængigt af, 
hvilke prøver privatisten har aflagt. Et specialundervisningsbevis er 
formelt set et 9. klassebevis. Reglerne for dette og for de øvrige beviser 
fremgår af kapitel 8 og bilag 3 i prøvebekendtgørelsen. 

Kan man i 10. klasse nøjes med 
at forbedre enkelte fag? 

Prøverne i 10. klasse er frivillige. Det er op til eleven/elevens forældre at 
beslutte, hvilke prøver eleven skal aflægge. En elev kan godt vælge kun 
at tage prøver i enkelte fag. Disse prøver skal på 10. klassebeviset med 
mindre, der er tale om prøver, der gør, at eleven opfylder eller 
forbedrer beståkravet. 

Hvis eleven ikke har opfyldt beståkravet i 9. klasse, kan eleven vælge at 
tage et eller flere af de bundne 9. klasseprøver i dansk, engelsk og 
matematik i 10. klasse for dermed at opfylde beståkravet. 

Hvis man f.eks. vælger at tage 9. klasseprøven i skriftlig dansk i 10. 
klasse, skal man tage alle tre dele af prøven, dvs. læsning, retskrivning 
og skriftlig fremstilling for at  

Kan man i 10. klasse så blande 
et bevis med karakterer fra 9. 
klasse med karakterer fra 10. 
klasse. Hvis eleverne fx ikke går 
op i fysik i 10. klasse, 
importerer man så karakteren 
fra 9. klasse? 

Det er ikke tilladt at overføre karakterer opnået i 9. klasse til beviset for 
10. klasse. De prøver eleven aflægger i 9. klasse, skal enten fremgå af 
beviset for folkeskolens afgangseksamen eller beviset for 9. klasse. Der 
kan alene blandes karakterer, hvis eleven først opfylder beståkravet 
eller forbedrer gennemsnittet ved at tage en eller flere 9. klasseprøver 
(de bundne prøver i dansk, engelsk og matematik) i 10. klasse. 

Kan man tage 9. klasseprøver i 
10. klasse?  

Elever i 10. klasse kan aflægge de bundne prøver i dansk, engelsk og 
matematik på 9. kl. niveau. Dette gælder, uanset om eleven har bestået 
folkeskolens afgangseksamen eller ikke har bestået.  

Skal de prøver der ikke bestås 
ikke fremgå på 
eksamensbeviset? 

Elever der ikke består folkeskolens afgangseksamen, skal have et bevis 
for folkeskolens prøver i 9. klasse. 

Hvilket 9. klassebevis skal Elever, der udebliver eller er syge til en obligatorisk prøve, skal have et 



elever der udebliver fra prøven 
have, f.eks. på grund af 
sygdom? 

bevis for folkeskolens prøver i 9. klasse. Hvis eleven senere hen aflægge 
de manglende prøver, og opnår et gennemsnit 2,0 eller derover i de 7 
obligatoriske prøver, skal eleven have udleveret et bevis for 
folkeskolens afgangseksamen. 

Bibeholdes 
specialundervisningsbeviset? 

Ja. Formelt set er et specialundervisningsbevis et bevis for folkeskolens 
prøver i 9. klasse og skal følge prøvebekendtgørelsens regler for denne 
bevistype. 

Skal alle fag fra 0-7 kl på et 
bevis? Og er det obligatorisk at 
angive karakterer fra håndværk 
og design + madkundskab? 
 

På 9.-klassebeviset og på beviset for folkeskolens afgangseksamen skal 
det fremgå, hvilke fag eleven har modtaget undervisning i på 1.-7. 
klassetrin. 
 
På beviserne skal elevens seneste standpunktskarakterer i valgfagene 
håndværk og design og madkundskab fremgå med angivelse af, på 
hvilket klassetrin karaktererne er givet.  

Dette er ikke nyt. 

Hvis man ikke har bestået 
Folkeskolens afgangsprøve i 9. 
klasse og så forbedre i 10. 
klasse ved at gå til 9. 
klasseprøve, så man opnår et 
gennemsnit totalt i 9. klasse, så 
karakteren bliver 2.0+, skal vi 
som 10. klasseskole, så udstede 
Bevis for Folkeskolens 
Afgangsprøve eller skal vi 
udstede et 10. klassebevis som 
vi har gjort hidtil? 

Hvis eleven med sine karakterer i 10. klasse (i de bunde prøver på 9. kl. 
niveau) består folkeskolens afgangseksamen, skal eleven både have et 
bevis for folkeskolens afgangseksamen og et bevis for 10. klasse. Begge 
beviser skal indeholde karakterer fra de bundne prøver, som eleven har 
aflagt i 10. klasse.  

Skal der på 9.kl beviset med 
afgangseksamen stå, at eleven 
har haft t/f fra 5.kl eller er det 
nok med fra 7. klasse 

På 9.-klassebeviset og på beviset for folkeskolens afgangseksamen skal 
det fremgå, hvilke fag eleven har modtaget undervisning i på 1.-7. 
klassetrin, jf. prøvebekendtgørelses bilag 3, pkt. 2.1. og pkt. 3.1. 

Er "Bevis for folkeskolens 
afgangseksamen" magen til 
"Beviset for 9. kl" - blot med 
angivelse af at eleven har 
bestået + med hvilket 
gennemsnit? Eller hvad skal 
fremgå af det nye Bestå-bevis? 

Ja, beviserne er næsten ens. Eneste forskel er, at beviset for 
folkeskolens afgangseksamen skal indeholde et gennemsnit for 
folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver. 

Adgangskrav 

Hvordan beregnes 
gennemsnittet til optagelse på 
EUD? 
 

Generelt gælder følgende regler ved beregning af gennemsnittet: 

 Karaktergennemsnittet i hvert fag (dansk eller matematik) findes 
ved prøveaflæggelse i samme prøvetermin. Det er ikke tilladt at 
overføre tidligere opnåede karakterer fra prøveaflæggelsen i 9. 
klasse til at indgå i karaktergennemsnittet i faget for 
prøveaflæggelsen i 10. klasse. 

 Den mundtlige prøve i matematik indgår ikke i beregningen af 
gennemsnittet, hverken i 9. eller i 10. klasse. De øvrige delprøver 



indgår i beregningen af gennemsnittet. 
 Hvis en elev bliver fritaget for en eller flere delprøver i dansk 

og/eller matematik, skal eleven henvises til optagelsesprøve til 
erhvervsuddannelserne. 

Hvis man består en 
optagelsesprøve til gymnasiet, 
skal man så have et 
eksamensbevis for 9. klasse? 

Alle elever, der bliver udskrevet af skolen efter 7. klassetrin, skal have et 
bevis. Dette fremgår af folkeskolelovens § 12, stk. 9 og § 19f, stk. 3 samt 
prøvebekendtgørelsens bilag 3. 

Hvilke konsekvenser i forhold til 
bestå-krav, at en elev er fritaget 
for undervisning i tysk? 

Det har ikke nogen konsekvens for beståkravet, da eleven vil få 
udtrukket et alternativt prøvefag, som vil indgå i beregningen af 
gennemsnit.  
Det kan dog have konsekvenser for elevens retskrav på optagelse i 
gymnasiet, da eleven ikke har modtaget prøveforberedende 
undervisning i tysk fra 6.-9.-klasse. 

Prøve på særlige vilkår 

Vedr. prøve på særlige vilkår for 
elever i specialklasse. Må 
faglæreren være til stede i 
prøvelokalet ved de skriftlige 
prøver? 

Nej, faglærere må ikke være stede i prøvelokalet. Dette gælder også for 
specialundervisningselever. 

Vi har elever der aldersmæssigt 
er 10. kl - kan de gå op til 9. kl 
prøver. 

Elever i 10. klasse (indskrevet på 10. kl. niveau) kan aflægge de bundne 
prøver på 9. kl. niveau. 

Kan skriftlige prøver deles over 
to år (Specialskole) og hvilken 
betydning har det for 
beviserne? 
 

Nej, skriftlige prøver kan ikke aflægges over to år.  

Må dansklæreren være til stede 
ved gruppesamtaler i skriftlig 
fremstilling (specialskole)? 
 

Nej, det må dansklæreren ikke. 

Er der noget nyt vedr. elever, 
der fritaget for prøve i et 
bestemt fag, og skal evalueres 
på anden vis? 

Elever, der bliver fritaget for en obligatorisk prøve, skal stadig evalueres 
på anden vis.  

Fagspecifikke webinarer 

Har I allerede datoer for de 
fagspecifikke webinarer? 

Man kan se datoerne for de fagspecifikke webinarer her, hvor man også 
tilmelder sig webinarerne: 
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-
proever/aktuelt/arrangementer 
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