
Folkeskolens Prøver, august 2020 

Skoleåret 
2020/2021 

#FPnyt nr. 1 om semesterprøver, årsplan, 
praktisk/musiske fag, prøveansvarlig og indsigt 
i bedømmeres notater 
FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige, faglærer og 
administrative medarbejdere 

Tilmelding og booking til 
semesterprøver 
Tilmeldingen af elever til semesterprøver i december 
2020 åbner mandag den 14. september 2020. I prøvemappen 
uvm.dk/fp kan du under prøvetilrettelæggelse læse mere om 
tilmelding og semesterprøver. Fristen for tilmelding er den 1. 
oktober 2020. Der åbnes for booking i testogprøver.dk den 
23. oktober 2020. 

Styrelsen sender ultimo august 2020 en mail med brugernavn 
og adgangskode til samtlige prøveafholdende skoler, som skal 
benyttes i forbindelse med tilmelding af elever til folkeskolens 
prøver. Hvis skolen mister brugernavn og adgangskode, skal 
skolen sende en mail til fp@stukuvm.dk og oplyse skolens navn, 
skolekode, adresse, telefonnummer og kontaktperson. 

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige, faglærer og 
administrative medarbejdere 
Hvornår skal den obligatoriske 
praktisk/musiske valgfagsprøve i 8. 
klasse afholdes? 
Alle elever i 7. klasse skulle fra skoleåret 2019/2020 vælge 
mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag, der skal afsluttes med 
en obligatorisk prøve i 8. klasse. Dette betyder, at alle elever i 
8. klasse fra skoleåret 2020/2021 aflægger en bunden prøve i 
et af de fire praktisk/musiske valgfag: Håndværk og design, 
billedkunst, musik og madkundskab. 

Prøven kan afholdes i prøveterminen december/januar eller i 
prøveterminen maj/juni. Den enkelte skole vælger, om prøven 
skal afholdes som semesterprøve eller ved skoleårets afslutning. 
Prøven kan først afholdes, når undervisningen i faget er 
afsluttet. 

I prøveterminen maj/juni afholdes prøven i perioden fra torsdag 
den 27. maj til onsdag den 23. juni 2021. I prøveterminen 
december-januar afholdes prøven i perioden fra mandag den 
14. december 2020 til fredag den 15. januar 2021. 

FP9 og FP10. Skolelederen, den prøveansvarlige og administrative 
medarbejdere 

Oplysning om regler om ret til 
indsigt i bedømmeres notater, som 
er lavet under en prøve 
Censor og eksaminator skal i forbindelse med folkeskolens prøver 
gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug 
for skolens leders behandling af eventuelle klagesager, jf. 
prøvebekendtgørelsens § 51, stk. 3. Det forhold, at det er 
regelfastsat, at der skal tages notater til brug for en eventuel 
klagesag, medfører, at der er taget stilling til disse notaters 
status som et dokument. Hvis der rejses en klagesag (en 
afgørelsessag), hvori notaterne indgår, får notaterne status som 
dokumenter i en afgørelsessag. 

En skoleleder på en folkeskole vil således i forbindelse med en 
anmodning om partsaktindsigt i notaterne under en klagesag 
skulle tage stilling til aktindsigt efter forvaltningslovens regler 
herom, og parten i klagesagen, fx eleven, kan altså forlange at 
blive gjort bekendt med sagens dokumenter, herunder 
bedømmernes noter. Retten til aktindsigt for en part i en 
afgørelsessag følger af forvaltningslovens kapitel 4. 

Ved siden af de almindelige regler om aktindsigt efter 
forvaltningsloven gælder også reglerne om indsigt i medfør af 
databeskyttelsesreglerne. EU-dommen (C-434/1) fastslår blandt 
andet, at en skriftlig besvarelse, som en deltager har givet i 
forbindelse med en faglig prøve, og eksaminators eventuelle 
rettelser og kommentarer til denne besvarelse, udgør 
personoplysninger. Retten til indsigt i personoplysninger 
reguleres i databeskyttelsesforordningens artikel 15 med de 
undtagelser, der findes i databeskyttelseslovens § 22. 

Disse forhold er også beskrevet i censorvejledningen. 
Se eventuelt også ministeriets Vejledning i forvaltningsret – for 
skoleledere.

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/bedoemmelse-og-censur/information-til-censorer/generel-information-til-censorerne
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/dec/191220-ny-vejledning-til-skoleledere-om-forvaltningsretlige-regler
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/dec/191220-ny-vejledning-til-skoleledere-om-forvaltningsretlige-regler


FP9 Skolelederen, den prøveansvarlige og faglærere 

Censorer søges til de nye 
praktisk/musiske prøvefag 
Styrelsen søger mundtlige censorer til de nye praktisk/musiske 
prøvefag i håndværk og design, madkundskab, billedkunst og 
musik. Det er skolelederen, der indstiller lærere til at blive 
statsligt beskikkede censorer. Du kan læse mere om 
censorarbejdet, kvalifikationskrav og indstilling af censorer på 
uvm.dk/fp under bedømmelse og censur og information til 
censorer. 

FP9 og FP10. Skolelederen, den prøveansvarlige og administrative 
medarbejdere 

Årsplan og frister for 2020/2021 
Årsplanen og diverse frister for skoleåret 2020/2021 kan nu ses 
på uvm.dk/fp under Prøveterminer, prøvefag og planer. 

FP9 og FP10. Skolelederen, den prøveansvarlige og administrative 
medarbejdere 

Prøveansvarlig 
Alt information vedr. prøverne sendes i forvejen til skolens mail. 
Ønsker skolen, at disse informationer også sendes til en 
prøveansvarlig på skolen, så send en mail til os med den 
prøveansvarliges kontaktoplysninger. 

Folkeskolens prøver 
Deadlines og frister i august og september 2020: 

August 
Primo august 2020 Skolens leder træffer afgørelse om prøveform i mundtlig dansk, FP9 og mundtlig matematik, FP10 

Ultimo august 2020 Skolen orienterer eleverne om retningslinjer for prøver 

September 
Primo september 
2020 

Skolens leder danner sig et overblik over rammer og regler for folkeskolens prøver og over elever, der skal 
afvikle folkeskolens prøver i skoleåret, inklusiv overblik over eventuelle funktionsnedsættelser 

1. september 2020 Seneste frist for tilmelding til prøve som privatist i prøvetermin december/januar 2020/2021 

14. september 2020 Tilmelding af elever (inkl. privatister) til prøvetermin december/januar 2020/2021 

14. september 2020 Bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov til prøvetermin december/januar 2020/2021 begynder 

23. september 2020 Booking i testogprøver.dk til øveprøver i januar 2021 åbner 

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

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/bedoemmelse-og-censur/information-til-censorer/hvordan-bliver-man-statsligt-beskikket-censor-i-folkeskolen
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/bedoemmelse-og-censur/information-til-censorer/hvordan-bliver-man-statsligt-beskikket-censor-i-folkeskolen
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/information-til-elever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/anden-undervisning/privatister
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/adgang-tilmelding-og-booking/tilmelding
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/adgang-tilmelding-og-booking/tilmelding
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://testogpr%C3%B8ver.dk/
mailto:fp@stukuvm.dk
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