Til folkeskoler og kommuner på den vejledende liste over skoler, der
gennemfører obligatoriske sprogprøver i skoleåret 2020/2021.
Til frie grundskoler, der modtager tilskud til gennemførelse af obligatoriske sprogprøver i skoleåret 2020/2021.

Orientering om midlertidige ændringer i reglerne vedrørende obligatoriske sprogprøver i grundskolen i lyset af covid-19
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterer hermed om midlertidige ændringer i reglerne vedrørende obligatoriske sprogprøver i grundskolen i lyset af covid-19.
De midlertidige regelændringer er fastsat i §§ 10 og 11 i Bekendtgørelse nr.
515 af 24. marts 2021 om aflysning af folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni
2021 og andre midlertidige foranstaltninger som led i forebyggelsen og af-hjælpningen i
forbindelse med covid-191. Bekendtgørelsen er udstedt og træder i kraft den
1. april 2021.
Obligatoriske sprogprøver i børnehaveklassen
Gennemførelse af andet obligatoriske sprogprøveforsøg i børnehaveklassen
Perioden for gennemførelse af andet obligatoriske sprogprøveforsøg i
børnehaveklassen er udvidet. Skolerne skal således have gennemført det
andet obligatoriske sprogprøveforsøg i børnehaveklassen senest den 10.
april 2021.
Elever, som ikke har mulighed for at gennemføre alle obligatoriske sprogprøveforsøg
inden første skoledag 2021/2022
Det følger af de midlertidige ændringer i reglerne, at en elev i børnehaveklassen, som på grund af covid-19-foranstaltninger ikke har mulighed for
at deltage i alle de obligatoriske sprogprøveforsøg, som eleven har krav
på inden den første skoledag i skoleåret 2021/2022, ikke af den grund vil
være afskåret fra at rykke op til næste klassetrin.
Gennemførelse af obligatoriske sprogprøver i børnehaveklassen
De midlertidige regler ændrer ikke på, at skolerne fortsat skal gennemføre obligatoriske sprogprøver i børnehaveklassen. Prøveafviklingen skal
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ske på skolen i et trygt miljø for eleven, og prøven skal afvikles i en velkendt kontekst, der ligner øvrige dagligdags- og undervisningssituationer.
Skolerne skal ligeledes fortsætte med understøttende indsatser i form af
sprogstimuleringsforløb og forældreinddragelse for de elever, der ikke er
vurderet sprogparate.
Elever, der ikke vurderes sprogparate ved det tredje obligatoriske sprogprøveforsøg, som skolerne gennemfører umiddelbart inden skoleårets afslutning, skal tilbydes et fjerde frivilligt sprogprøveforsøg. Kommuner og
frie grundskoler skal ligeledes oprette og tilbyde frivillig sommerskole i
sommerferien for de elever, der efter det tredje obligatoriske sprogprøveforsøg ikke er vurderet sprogparate til 1. klasse.2
Det fjerde frivillige sprogprøveforsøg finder sted efter afholdelsen af den
frivillige sommerskole og inden undervisningens påbegyndelse i 1.
klasse.
Obligatoriske sprogprøver i 1.-9. klasse
Elever, som ikke har mulighed for at gennemføre alle obligatoriske sprogprøveforsøg i
1.-9. klasse inden første skoledag 2021/2022
Det følger af de midlertidige ændringer i reglerne, at en elev i 1.-9. klasse,
som på grund af covid-19-foranstaltninger ikke har mulighed for at deltage i alle de obligatoriske sprogprøveforsøg, som eleven har krav på inden den første skoledag i skoleåret 2021/2022, ikke af den grund vil være
afskåret fra at rykke op til næste klassetrin.

Gennemførelse af obligatoriske sprogprøver i 1.-9. klasse
De midlertidige regler ændrer ikke på, at skolerne fortsat skal gennemføre den obligatoriske sprogprøve i 1.-9. klasse, samt fortsætte med at
give undervisning i form af dansk som andetsprog – supplerende, indtil
eleven har bestået sprogprøven.
Spørgsmål til obligatoriske sprogprøver i grundskolen
Yderligere spørgsmål om regler og rammer vedrørende de obligatoriske
sprogprøver kan rettes til sprogproever@stukuvm.dk.
Med venlig hilsen
Birte Iversen
Kontorchef
Kontor for Prøver, Eksamen og Test

2

Der er et deltagergebyr på 500 kroner pr. påbegyndt uge for de elever, som deltager i
sommerskolen. Deltagerbetalingen reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten. Den regulerede deltagerbetaling bliver annonceret på www.uvm.dk/sprogproever.
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