
#FPnyt nr. 11 om tidlig optagelsesprøve, mundtlige 
prøver, prøveterminsbekendtgørelse mv. 

Skoleåret 
2018/2019

Folkeskolens Prøver, juni 2019

Med de skærpede adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, der 
træder i kraft til det kommende skoleår 2019/2020, vil elever, der 
ikke opfylder en eller flere af adgangskravene, skulle til en 
centralt stillet optagelsesprøve og en samtale for at blive optaget 
på uddannelsen. Et af adgangskravene er, at eleven skal have 
aflagt alle de obligatoriske prøver (i forlængelse af 9. klasse) for at 
opnå retskrav på optagelse. 
Hvis en elev fx pga. sygdom er udeblevet til en af de obligatoriske 
prøver i 9. klasse, så skal eleven til optagelsesprøve, hvis skolen 
ikke kan nå at afholde mundtlig sygeprøve inden d. 26. juni.  
Styrelsen opfordrer til, at skolerne tager kontakt til disse elever 
og deres forældre, så de kan nå at komme til den tidlige 
optagelsesprøve, som finder sted den 14. juni 2019. Hvis en elev 
er syg til en af de obligatoriske prøver i 9. klasse og fortsætter i 
10. klasse, skal eleven gå til sygeprøve for at bevare retskravet på
optagelse på en treårig gymnasial uddannelse.
Adgangskravene til erhvervsuddannelserne er også blevet 
skærpet i det kommende skoleår 2019/2020. Udover, at 
eleven skal have opnået 02 i henholdsvis dansk og matematik 
ved prøverne i 9. eller 10. klasse, skal eleven desuden have 
bestået folkeskolens afgangseksamen. Optagelsesprøven kan 
dog udelades, så eleven kun skal til samtale, hvis eleven har 
været til prøve i dansk og matematik og opnået 02 i begge fag. 

FP9 og FP10. Skolens leder og den prøveansvarlige

Vær opmærksom på elever, som er
udeblevet til en obligatorisk prøve 

Endelige rettevejledninger og
omsætningstabeller 
Hvis skolen har elever, der har aflagt de digitale selvrettende 
prøver på papir (f.eks. grundet plan B), skal bedømmelsen ske på 
skolen af en kvalificeret lærer udpeget af skolelederen. Den lærer, 
der bedømmer, må ikke være holdets faglærer. Vær opmærksom 
på, at karaktererne skal gives ud fra de endelige rettevejledninger. 
De endelige rettevejledninger og omsætningstabeller er 
tilgængelige på materialeplatformen for alle de pågældende prøver.  

FP9 og FP10. Skolens leder , den prøveansvarlige og faglærere

Retningslinjer ved mundtlige prøver 
I prøvemappen uvm.dk/fp under afholdelse og 
retningslinjer mundtlige prøver kan du læse mere om, hvordan 
skolen skal håndtere forskellige situationer, der kan opstå under 
afholdelsen af en mundtlig prøve.

Prøveterminsbekendtgørelse og 
prøveplaner er offentliggjorte 
Prøveterminsbekendtgørelsen for skoleårene 2019/2020 og 
2020/2021 er offentliggjort og kan findes på uvm.dk/fp under 
love og regler. Du kan desuden finde prøveplanerne for december/
januar-terminen 2019/20 og maj/juni-terminen 2020 på uvm.dk/fp 
under prøveterminer, prøvefag og -planer.

FP9 og FP10. Skolens leder , den prøveansvarlige og administrative 
medarbejdere

Indberetning af karakterer d. 21. juni
Skolerne skal være opmærksomme på, at alle obligatoriske prøver 
(det vil sige prøverne i dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik 
skriftlig, engelsk mundtlig, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og 
geografi samt de to udtræksprøver) i 9. klasse samt prøverne i 
dansk, matematik og engelsk i 10. klasse, skal være afholdt og 
indtastet i karakterdatabasen senest d. 21. juni 2019.

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige  og administrative 
medarbejdere 

FP9 og FP10. Den prøveansvarlige og censorer 

FP9 og FP10. Skolens leder , den prøveansvarlige og administrative 
medarbejdere

Mundtlige sygeprøver i august/
september 
Skolen kan planlægge mundtlige sygeprøver i perioden frem til den 
26. juni og i perioden 20. august til 10. september 2019, for de
elever, som på grund af fx sygdom eller andet fravær, ikke har fået 
aflagt en eller flere mundtlige prøver i maj/juni 2019. Kravene til 
de mundtlige sygeprøver er de samme, som ved de ordinære 
prøver. Eleven skal ikke udarbejde nyt materiale fx synopsis, 
disposition til brug ved sygeprøven. Der skal ikke ske tilmelding til 
sygeprøver, som skal afholdes i august/september måned. 

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/proevefag
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/regler-om-folkeskolens-proever
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/retningslinjer-ved-mundtlige-proever
https://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/
https://karakterdatabasen.dk/


Juni

Beskikkede censorer udsendes ved de praktiske prøver i madkundskab, håndværk og design samt 
forsøgsprøver (medier, musik, billedkunst, spansk, iværksætter, sundhed og sociale forhold og metal 
og motorlærer)

6.-7. juni

Folkeskolens Prøver 
Kalender for juni 2019:

Prøvefri dag (friholdt til optagelsesprøver til ungdomsuddannelser). Sidste dag for censorers 
retteperiode. Samtidig frist for at sende elevbesvarelse og karakterlister tilbage til skolerne

14. juni

Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk, matematik, idræt, fællesprøven i 
fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10) og engelsk, tysk og fransk samt historie, 
samfundsfag og kristendomskundskab

17.-20. juni

Sidste dag for afholdelse af obligatoriske prøver i 9. klasse samt prøver i dansk, matematik og engelsk 
i 10. klasse

21. juni

Karakterer fra de obligatoriske prøver i 9. klasse samt prøver i dansk, matematik og engelsk i 
10. klasse skal være indberettet til karakterdatabasen

21. juni

Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet26. juni

Karakterer fra frivillige prøver skal være indberettet til karakterdatabasen26. juni

Sommerferien begynder29. juni

4. juni Karakterer og forløbsrapporter for digitale selvrettende prøver kan tilgås på testogprøver.dk

#FPnyt udgives af Styrelsen for Undervisning  og 
Kvalitet, tlf. 33 92 61 00 eller    fp@stukuvm.dk

Fra #FPnyt 18/19 nr. 10
Information om plan B, pakkefejl, retskrivning, retningslinjer, forløbsrapporter mv. 

Se udsendte orienteringer

På vej i #FPnyt 19/20 nr. 1
Årsplan og frister for 2019/2020, tilmelding og booking til syge- og semesterprøver mv.

Telefonen er lukket
1. juli - 4. august Telefonen er lukket fra 1. juli til 4. august. Henvendelser kan i perioden ske på fp@stukuvm.dk

https://karakterdatabasen.dk/
https://karakterdatabasen.dk/
mailto:fp@stukuvm.dk
mailto:fp@stukuvm.dk
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer
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