
Folkeskolens Prøver, juni 2021 

Skoleåret 
2020/2021 

#FPnyt nr. 12 om sygeprøver, klager, 
indberetning af karakterer, ny 
prøvebekendtgørelse, øveprøver og årsplan 
FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og 

administrative medarbejdere

Sygeprøver 
En elev, som udebliver fra en obligatorisk prøve, og hvor det 

ikke skyldes sygdom, skal have tilbud om at aflægge en ny 

prøve snarest muligt.  

En ny mundtlig prøve afholdes i indeværende prøvetermin 

maj/juni 2021, i perioden fra torsdag før sommerferiens 

begyndelse til den 10. september eller i prøveterminen 

december/januar.  

En ny skriftlig prøve afholdes i prøveterminen 

december/januar. 

Elever som har været syge til skriftlige og mundtlige prøver 

skal have ophøjet deres standpunktskarakter til prøvekarakter. 

FP8, FP9, og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og 

administrative medarbejdere

Klager 
Klager over forhold ved folkeskolens prøver indgives af eleven 

eller elevens forældre til skolens leder. Klager kan både 

vedrører prøveforløbet og bedømmelsen af prøven. I 

prøvemappen uvm.dk/fp under bedømmelse og censur, og 
klager over prøver kan du læse mere om proceduren for 

behandling af klager over prøver. 

FP8, FP9, og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og 
administrative medarbejdere

Indberetning af prøvekarakterer 
Indberetningen af prøvekarakterer sker ved elektronisk 

overførsel af data til Styrelsen for It og Læring fra skolens 

administrative system (viden.stil.dk) eller ved en manuel 

indtastning (viden.stil.dk) til Karakterdatabasen. 

18. juni 2021 Tidligst den 14. juni og senest den 18. 

juni 2021 skal karakterer for de 

obligatoriske og øvrige prøver i 9. klasse 

samt i prøverne i dansk, matematik og 

engelsk i 10. klasse være indberettet 

elektronisk 

23. juni 2021 Prøvekarakterer for den bundne 

praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. 

klasse indberettes tidligst den 21. juni og 

senest den 23. juni 2021 

Ny prøvebekendtgørelse på vej 
Prøvebekendtgørelsen skal revideres som led i udmøntningen af 
opfølgende initiativer efter indførelse af ordningen med én 
bedømmer ved folkeskolens prøver. Bekendtgørelsesudkast samt 
høringsbrev er den 30. maj 2021 lagt på Høringsportalen. 

Frist for eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet er 
tirsdag den 22. juni 2021.

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/bedoemmelse-og-censur/klager-over-proever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/bedoemmelse-og-censur/klager-over-proever
https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Indtastning+af+karakterer+og+beviser+direkte+i+Karakterdatabasen
https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Indtastning+af+karakterer+og+beviser+direkte+i+Karakterdatabasen
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65199


 
Se tidligere nyhedsbreve og udsendte 

orienteringer 

 

FP9 og FP10. Skolelederen, faglærere, prøveansvarlige og 

administrative medarbejdere 

Øveprøver i skoleåret 2021/2022 
Næste skoleår vil der være blive afviklet øveprøver i 

testogprøver.dk i både november og januar. I november 2021 

vil det foregå i uge 45 og 46 og i januar 2022 i uge 2 og 3. 

Ved begge øveprøver anvendes opgavesæt fra maj 2021.  

Øveprøver er en mulighed for skolerne til at vise eleverne, 

hvordan prøverne bliver afviklet i testorprøver.dk. Skolerne kan 

eventuelt anvende øveprøverne som terminsprøver. Der 

kommer mere information om øveprøverne efter 

sommerferien. 

 

God sommer  
Vi vil ønske jer alle en god sommerferie og siger tak for 
samarbejdet i dette skoleår. 

 

 

 

Årsplan for skoleåret 2021/2022 
Styrelsen er i fuld gang med at få opdateret årsplan og frister for 

kommende skoleår 2021/2022. Årsplanen vil være tilgængelig på 

vores hjemmeside uvm.dk/fp den 17. juni 2021. 

 

Læs spørgsmål/svar om prøverne på 
uvm.dk/corona 
Du kan læse relevante spørgsmål/svar om den politiske aftale og 
prøverne på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/corona.  
 
Spørgsmål/svar vil løbende blive opdateret. 

 
 
 
 
 
 

 
Folkeskolens Prøver 
Kalender for juni 2021: 

 

Juni 

 11. juni     Censors frist for at sende elevbesvarelse og karakterlister tilbage til skolerne. 

 14.-17. juni     Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk (FP9 og FP10), matematik (FP10) og      

    engelsk (FP9). 

 17. juni     Sidste dag for afholdelse af obligatoriske prøver i 9. klasse (dansk og engelsk) samt prøver i dansk og  

    matematik i 10. klasse.  

 Senest 18. juni      Karakterer fra de obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige bundne prøver og udtræksprøver, hvor  

    standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakter) samt prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse  

    skal være indberettet til karakterdatabasen. 

 18. juni     Prøvefri dag (friholdt til optagelsesprøver til ungdomsuddannelser). 

 23. juni     Prøvekarakter for den bundne praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse indberettes tidligst den 21. juni  

    og senest den 23. juni 2021. 

 26. juni      Sommerferien begynder. 

 

 

#FPnyt udgives af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 

tlf. 33 92 61 00 eller fp@stukuvm.dk 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/aarsplan-og-frister
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen#c286c474699b4902b80e215fca96950b
mailto:fp@stukuvm.dk
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