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Spørgsmål og svar fra webinar om prøveafholdelse 
Den 29. marts 2022 afholdt Kontor for Prøver, Eksamen og Test et 

webinar om prøveafholdelse. Deltagere kunne undervejs stille spørgsmål. 

Spørgsmålene er samlet og besvaret i det følgende opdelt på emnerne 

gennemgået på webinaret. Enslydende spørgsmål er lagt sammen og om-

formuleret, så de kun besvares én gang.  

 

I boksen nedenfor fremgår de vigtigste datoer i forbindelse med somme-

rens prøver. OBS: Der er sket ændringer i datoer for optagelsesprøver og 

karakterindberetning siden webinaret. Nedenstående datoer er korrekte. 

 

Vigtige datoer 

Offentliggørelse af prøveudtræk 

 25. marts 2022 

 

Tilmelding og booking 

 Mulighed for ændringer af tilmelding frem til 22. april 2022 

 Frist for booking den 13. april 2022 

 

Afgivelse af standpunktskarakterer 

 9. og 10. klasse i fag, som eleven skal til prøve i: Forud for prø-

ven og senest den 3. juni 2022 

 9. og 10. klasse i fag, som eleven ikke skal til prøve i: Tidligst 

den 1. juni og senest den 3. juni 2022 

 8. klasse: Senest den 15. juni 2022 

 

Karakterindberetning 

 Standpunktskarakterer for 9. og 10. klasse: 1.-3. juni 2022 

 Standpunktskarakterer for 8. klasse: Senest den 22. juni 2022 

 

Datoer for optagelsesprøver 

 27. april, 17. juni, 27. juni og 3. august 2022 
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Tilmelding og booking af tid  

1. Skal man tilmelde det fulde antal elever, selvom man godt 

ved, at der er en af eleverne, der ikke går til prøve. Og skal 

dette registreres andre steder? 

Ja, tilmeldingen skal altid afspejle det antal elever, som skal aflægge prøve 

i de enkelte fag. Den mundtlige og skriftlige censur lægges ud fra skoler-

nes tilmelding. Tilmeldingen via uvm.dk/fp sker på holdniveau, og 

bookingen i testogprøver.dk sker på elevniveau. 

2. Hvordan kan det være, at det kun er en ledelsesperson, der 

kan booke prøverne i testogprøver? 

Skolens leder og andre medlemmer af skolens ledelse har adgang til at se 

prøveresultater og kan foretage booking af prøverne. Medlemmer af sko-

leledelsen markeres i skolens administrative system som 'Inst.ledelse' (in-

stitutionsledelse). Rollen sikrer, at kun skolens ledelse kan foretage 

booking af prøver og se, hvilke prøver skolens elever er bookede til frem 

til datoen for offentliggørelsen af udtræksfagene. 

3. Skal jeg slette de prøver i testogprøver, der er aflyst af mini-

steriet? 

Ja, som udgangspunkt skal skolen annullere bookinger til de prøver, som 

ikke skal afholdes. Hvis skolen ikke annullerer bookinger for aflyste prø-

ver, vil det ikke have konsekvenser for prøveafholdelsen. 

4. Skal man ind og afbestille igen, hvis man har bestilt for 

mange materialer til elever, der skal aflægge prøver på sær-

lige vilkår? 

Ja, skolen skal ændre materialebestillingen til elever, der skal aflægge 

prøve på særlige vilkår, så det stemmer overens med antal elever, der skal 

have særligt fremstillet materiale. 

Prøvematerialer 

5. Hvornår må man åbne det prøvemateriale, man får fra tryk-

keriet? 

Prøvematerialet til de enkelte prøver må først åbnes, når prøven starter. 

Dato og tidspunkt fremgår af forsiden. Når skolen modtager pakken fra 

trykkeriet, skal skolen kontrollere, at antallet af opgavesæt stemmer 

overens med følgeseddel i pakken, og at skolen har nok opgavesæt til je-

res elever. Hvis der er sket en pakkefejl, skal skolen udfylde et pakkefejls-

skema, som skolen sender til fp@stukuvm.dk og angive i emnefeltet 

”Pakkefejl”. 

mailto:fp@stukuvm.dk
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6. Bliver det fysiske materiale sendt, så materialet kan spores? 

Prøvematerialet bliver sendt fra trykkeriet med track and trace, så pakken 

med opgavesæt kan spores.  

7. Vil I sikre jer, at Excel-filen til matematik er i .xlsx-forma-

tet? Så kan den åbnes på en chromebook og konverteres til 

sheets uden problemer. 

Excel-filen er i .xlsx-format, så filen kan konverteres til Sheets. 

8. Er prøvematerialet ocr-behandlet? 

Det prøvemateriale, som skolen kan bestille til elever, der aflægger prøve 

på særlige vilkår, er gjort tilgængeligt (OCR-behandlet), så eleverne kan 

anvende deres oplæsningsprogrammer.  

9. Er opgavehæftet i matematik uden hjælpemidler og tekst-

hæftet i læsning tilgængeligt på testogprøver i pdf-format, 

mens prøven afvikles?  

Opgavehæfter og teksthæfter i pdf kan ikke tilgås i testogprøver.dk. Sko-

ler, der har bestilt materiale til elever, der aflægger prøve på særlige vilkår, 

modtager ultimo april en mail om, hvor og hvornår de kan hente materi-

alet særskilt.    

10. Skal opgivelserne til censor stadig skrives på de specielle 

tekstopgivelsesblanketter? 

Skolen kan anvende fortrykte blanketter eller udarbejde egne blanketter. 

De skoler, der anvender et elektronisk elevadministrationssystem, kan 

bruge elektroniske blanketter. Uanset hvilken form for blanket skolen 

anvender, skal den underskrives af skolelederen eller den prøveansvar-

lige. Læs mere om tekstopgivelser på: Tekstopgivelser og undervisnings-

beskrivelser | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) 

Tekniske udfordringer og plan B 

11. Hvor tilmelder man sig SMS-service vedr. folkeskolens prø-

ver? 

Hvis du ønsker driftsinfo-beskeder fra både STIL og STUK vedrørende 

folkeskolens prøver, kan du tilmelde dig tjenesten her:  

Hvor tilmelder man sig driftsbeskeder om Folkeskolens prøver? - Styrel-

sen for It og Lærings vidensbase - Global Site (stil.dk) 

12. Lukker ”testogprøver” efter prøvetiden? Er der med andre 

ord en bagkant i ”testogprøver”, som kan have betydning 

ved nedbrud eller anden forsinkelse?  

Nej, i testogprøver.dk er der taget hensyn til, at der kan være lokale for-

hold, hvor prøveafholdelsen bliver afbrudt. Der er også taget hensyn til, 

at der kan være elever, der skal have både forlænget prøvetid og have 

indlagt pauser.  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/tekstopgivelser-og-undervisningsbeskrivelser
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/tekstopgivelser-og-undervisningsbeskrivelser
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=148278288
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=148278288
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13. I tilfælde af nedbrud, kan 9. årgangs skriftlige prøver så for-

længes? Vil dette ligeledes rykke 10. årgangs prøver? Det er 

relevant, da vi gerne vil anvende samme prøvelokale. 

I den situation, hvor skolen skal anvende samme lokale til FP9 og FP10, 

vil den efterfølgende prøve også skulle udskydes. I dette tilfælde skal 10. 

klasses eleverne holdes under opsyn fra det tidspunkt prøven begynder, 

så de ikke kommunikerer med andre. 

14. Må man sende linket til plan B-materialet videre til ele-

verne? Mange har ikke USB-adgang i deres computere. 

Nej, det må man ikke – og eleverne kan ikke få adgang til materialet via 

linket. Det skal downloades og distribueres til eleverne. Se retningslin-

jerne for plan B for beskrivelse af forskellige metoder.   

15. Hvordan downloades plan B-materialet, hvis problemet er 

manglende internet/nedbrud på internetforbindelsen? 

Hvis internettet forsvinder på skolen, kan plan B-prøvematerialet down-

loades via et mobilt netværk. Download af plan B-materiale forudsætter 

en dispensation fra prøvekontoret i Styrelsen for Undervisning og Kvali-

tet. 

16. Hvordan kontakter vi STUK ved manglende adgang til in-

ternettet? 

Skolerne kan ringe på telefonnr. 3392 6100. Telefonerne i prøvekontoret 

åbner en time før prøvens start og lukker time efter prøvens afslutning. 

17. Hvilken mail adresse skal man skrive til ved brug af plan B? 

Hvis en skole skal have tilladelse til at anvende plan B, skal skolen skrive 

til fp@stukuvm.dk og angive i emnefeltet ”Plan B”. 

18. Hvordan undgår vi, at hjælpemidler ikke går ned til prøven? 

Skolen kan forud for prøverne kontakte sin leverandør af tredjepartspro-

grammer, herunder hjælpemidler, for at høre, hvad skolen kan gøre i til-

fælde af nedbrud og for at forebygge nedbrud.  

Lokal fleksibilitet ved mundtlige prøver 

19. Hvilke forhold gælder ved offentliggørelse af opgivelser for 

dansk og engelsk? Hvilke formater kan bruges? Hvor skal 

det offentliggøres?  

Det følger af § 3 i bekendtgørelse nr. 402 af 30. marts 2022, at hvis sko-

len udelader prøvespørgsmål ved en mundtlig prøvespørgsmål skal:  

 Udeladelsen fremgå af opgivelsen for det pågældende fag, og det 

skal fremgå tydeligt hvilke dele af opgivelsen, der udelades af 

prøvegrundlaget.  

 Opgivelsen for det pågældende fag offentliggøres på skolens 

hjemmeside forud for prøvens afholdelse.  

mailto:fp@stukuvm.dk
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 Opgivelsen forblive offentligt tilgængelig på skolens hjemmeside 

frem til den 30. juni 2022.  

20. I forhold til tekstopgivelserne – den del man må bede cen-

sor ikke spørge ind til – gælder det kun ved nedlukning el-

ler også, hvis der har været en del elever i isolation i en peri-

ode? 

Reglerne for lokal fleksibilitet og udeladelse af prøvespørgsmål gælder 

ikke kun ved undervisning påvirket af nedlukning, men generelt for de 

dele af undervisningen, som har været påvirket af smittesituationen med 

COVID-19 og de afledte virkninger heraf.  

 

Skolens leder og eksaminator skal sikre sig, at prøvespørgsmål, der byg-

ger på forløb, som har været påvirket af smittesituationen med COVID-

19, gør eleven i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets 

mål ved prøven. Hvis skolens leder og eksaminator fagligt og pædagogisk 

vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, udelades forløbet eller dele af 

forløbet af prøvespørgsmålene og prøvematerialet. Udeladelsen skal god-

kendes af skolens leder. Det er ligeledes en betingelse, at det fremgår af 

opgivelsen for enkelte fag, hvilke forløb eller dele af et forløb der udela-

des, og som eksaminator og censor derfor ikke kan afprøve eleverne i 

ved prøven.  

 

Det er endelig en betingelse, og at opgivelsen offentliggøres på skolens 

hjemmeside forud for prøven og frem til den 30. juni 2022.  

 

Læs mere i vejledingen om muligheden for at udelade prøvespørgsmål 

her: Retningslinjer og vejledninger | Børne– og Undervisningsministeriet 

(uvm.dk) 

21. Jeg synes det blev nævnt, at I opfordrer til, at eleverne træk-

ker så sent som muligt og gerne i maj. Men i prøvevejled-

ningen for dansk står der, at lodtrækning af fordybelsesom-

råder tidligst kan foregå 10 skoledage før de skriftlige prø-

ver, hvilket vil være i april. Hvad er rigtigt? 

Vi opfordrer til at trække så sent som muligt. De 10 skoledage før de 

skriftlige prøver er ganske rigtigt det tidligste tidspunkt, eleverne kan 

trække, men der er ikke et krav, at de trækker på det tidspunkt. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
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22. Jeg forstod ikke, om der er givet dispensation til at omgås 

reglen om, at eleverne tidligst skal trække fordybelsesom-

råde i dansk 10 dage før de skriftlige prøver starter? Konsu-

lenten sagde, at vi kunne skyde lodtrækningen til maj for at 

kunne undervise i noget af det stof, der måske ikke havde 

været optimal under nedlukningerne i løbet af maj måned. 

Dette forstår jeg ikke, når den første skriftlige prøve ligger 

2/5. 

Lodtrækning af fordybelsesområde skal ske tidligst 10 skoledage før de 

skriftlige prøver. Lodtrækningen kan sagtens ske senere fx efter de skrift-

lige prøver. Lodtrækningen må bare ikke ske før 10 skoledage, inden de 

skriftlige prøver begynder. 

Prøve på særlige vilkår 

23. Hvor og hvordan registrerer man elever, der skal op på sær-

lige vilkår. Skal det blot aftales lokalt samt dokumenteres i 

elevens elevmappe/elevjournal? 

Det fremgår af Bekendtgørelse om folkeskolens prøver (retsinforma-

tion.dk) § 35, at skolens leder registrerer og opbevarer oplysninger om 

afgørelser truffet efter § 30, stk. 1 og § 34, stk. 1. Registrering sker på 

elevniveau med oplysning om årsagen til den særlige tilrettelæggelse, og 

for så vidt angår § 30, stk. 1, i hvilke fag der er meddelt særlige prøvevil-

kår. Oplysningerne skal opbevares i elevens mappe/journal på skolen. 

24. Hvordan tilmelder vi en ekstra person på særlige vilkår? 

Skolen ændrer materialebestillingen til prøve på særlige vilkår. Materiale-

bestilling til elever der aflægger prøve på særlige vilkår kan findes under 

”Vejledninger om tilmelding” på følgende hjemmeside: Tilmelding til 

prøver og booking i Testogprøver | Børne– og Undervisningsministeriet 

(uvm.dk) 

25. Kan elever med psykisk sygdom gå til prøve på særlige vil-

kår? 

Ja. Skolens leder skal tilbyde elever med fysisk og/eller psykisk funkti-

onsnedsættelse prøve på særlige vilkår, når dette er nødvendigt for at li-

gestille disse elever med andre i prøvesituationen. 

26. Hvis en elev er fritaget fra fællesprøven pga. funktionsned-

sættelse, som ikke kan klares med særlige prøvevilkår, men 

er tilmeldt et af udtræksfagene, som er en del af fællesprø-

ven fx geografi. Skal eleven alternativt evalueres i fællesprø-

ven, når eleven er tilmeldt en del af prøven via udtræksfa-

gene (geografi)? 

Samtidig med afgørelse om fritagelse skal skolens leder træffes afgørelse 

om, hvordan elevens udbytte af undervisningen kan evalueres på anden 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1858
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1858
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/adgang-tilmelding-og-booking/tilmelding
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vis. Denne evaluering skal træde i stedet for prøven og vedlægges elevens 

bevis for 9. klasse.  

27. Er det udelukkende ordblinde elever i ”det røde felt”, der 

kan få ekstra tid? 

Som ordblinde forstås elever, der er testet ordblinde (svarende til katego-

rien rød) med Børne- og Undervisningsministeriets nationale ordblinde-

test eller tilsvarende standardiserede ordblindetests. Ordblinde elever kan 

tilbydes prøve på særlige vilkår og ekstra tid.  

 

Elever, der er testet ’usikker fonologisk kodning’ (svarende til kategorien 

gul) med Børne- og Undervisningsministeriets nationale ordblindetest 

kan ikke på basis heraf tilbydes prøve på særlige vilkår eller ekstra tid.  

 

Du kan læse mere om prøve på særlige vilkår på følgende hjemmeside: 

Prøver på særlige vilkår og fritagelser | Børne– og Undervisningsministe-

riet (uvm.dk)  

Standpunktskarakterer og karakterindberetning 

28. Hvis en klasse skal til udtræksprøve i tysk og en af eleverne 

ikke har modtaget undervisning i faget, skal eleven da op i 

et alternativt fag? 

Hvis en elev er fritaget for undervisning i 2. fremmedsprog efter folke-

skolelovens § 5, stk. 3, vil der blive udtrukket et alternativt fag. Stand-

punktskarakteren i dette fag, skal ophøjes til prøvekarakterer, da udtræks-

prøverne i år er aflyst. 

29. Hvordan finder man prøvekarakteren til fællesprøven i fy-

sisk/kemi, biologi og geografi? 

Skolerne giver afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene fy-

sik/kemi, geografi og biologi. 

 

Den karakter, som skal ophøjes til prøvekarakter ved den bundne fælles 

prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse, og som skal træde i ste-

det for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et simpelt gennem-

snit af de afsluttende standpunktskarakterer givet i henholdsvis fy-

sik/kemi, biologi og geografi. 

 

Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen, og der rundes op, 

hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, jf. § 16 i bekendt-

gørelse om karaktergivning og anden bedømmelse (Bekendtgørelse nr. 

262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse (Link: Be-

kendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (retsinforma-

tion.dk))) 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/262
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/262
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/262
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30. Vi afviklede praktisk/musiske prøver for 8. årgang omkring 

jul. Sidestiller I de elever med alle andre elever, så de kan få 

den karakter, der er højest på deres bevis, hvis prøvekarak-

teren er lavere end standpunktskarakteren? 

Nej, den politiske aftale indeholder ikke samme mulighed for at ophøje 

standpunktskarakterer til prøvekarakterer for prøver afholdt i decem-

ber/januar 2021/22. Denne mulighed gælder alene for prøver, som skal 

afholdes i maj/juni 2022. 

31. Skal elevernes sidste standpunktskarakter ikke også være 

en prøvekarakter for de prøver, som er aflyst? 

I de prøver, som er aflyst, skal standpunktskarakteren ophøjes til prøve-

karakter. 

32. Hvilke standpunktskarakterer gives inden de skriftlige prø-

ver? 

I 9. klasse skal der afgives karakter i Skriftlig dansk (retskrivning, læsning 

og skriftlig fremstilling) og Skriftlig matematik (uden hjælpemidler og 

med hjælpemidler) inden de skriftlige prøver. I 10. klasse afgives karakter 

i Skiftlig dansk og Skriftlig matematik inden de skriftlige prøver. Ele-

verne skal have oplyst deres afsluttende standpunktskarakter, inden de 

går til prøve. 

33. Hvad er forskellen på datoen for afsluttende standpunkts-

karakterer og karakterindberetningsdatoen? 

Afsluttende standpunktskarakterer indgår i vurderingen af faglige forud-

sætninger i uddannelsesparathedsvurderingen. Prøvekarakteren bekræfter 

de faglige forudsætninger i uddannelsesparathedsvurderingen. 

34. Hvorfor skal standpunktskarakterer afgives allerede den 3. 

juni? 

Afsluttende standpunktskarakterer indgår i vurderingen af faglige forud-

sætninger i uddannelsesparathedsvurderingen. 

35. Hvis en elev går i 10. klasse, men vælger at gå op til 9. klas-

ses prøve, skal de så op i alle prøver?  

En elev i 10. klasse kan vælge at kombinere niveauer i fag, hvori der ind-

går en skriftlig og en mundtlig prøve, så den ene prøve aflægges på 9.-

klasseniveau og den anden på 10.-klasseniveau. Kombination af niveauer 

kan kun ske i de bundne 9.-klasseprøver i fagene dansk, matematik og 

engelsk. Hvis den skriftlige prøve består af flere prøver, er prøven først 

aflagt, når eleven har gennemført alle prøver. Det vil sige, hvis en elev 

ønsker at aflægge den skriftlige prøve i dansk på 9. klasseniveau, skal ele-

ven aflægge prøven i skriftlig fremstilling, læsning og retskrivning, før 

den skriftlige prøve i dansk FP9 kan betragtes som aflagt.  

 



 12 

36. Skal en elev i 10. klasse, som er indstillet til den mundtlige 

prøve i engelsk på 9. klassetrin aflægge prøve, eller skal ele-

ven have ophøjet standpunktskarakteren til prøvekarakter 

på 9. klasseniveau?  

Elever i 10. klasse, som var indstillet til at aflægge prøve i den mundtlige 

9.-klasseprøve i engelsk, skal ikke aflægge prøven, da prøverne i engelsk i 

10. klasse er aflyst. Eleverne skal i stedet have ophøjet afsluttende stand-

punktskarakter til prøvekarakter. 

37. Får eleverne én samlet karakter for alle tre skriftlige dansk-

prøver med hhv. 0,25 og 0,5 vægtning? 

Eleverne får tre selvstændige prøvekarakterer i skriftlig dansk i 9. klasse: 

én i læsning, én i retskrivning og én i skriftlig fremstilling, som alle skal 

fremgå af elevens bevise. Vægtningen i de enkelte karakterer anvendes 

kun ved beregning af elevens gennemsnit og bestå-kravet af folkeskolens 

afgangseksamen. Læs mere og se et eksempel på en udregning af gen-

nemsnit og bestå-krav på følgende hjemmeside: Beviser og beståkrav | 

Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) 

Sygeprøve, udeblivelse, bestå-krav og optagelses-
prøve 

38. Bestå-krav for 10. klasse, hvor mange karakter skal de have? 

Der er ikke bestå-krav i 10. klasse. Elever i 10. klasse, skal have ophøjet 

deres standpunktskarakterer til prøvekarakterer i fag, som de er tilmeldt 

til prøve i, og hvor prøven er aflyst. 

39. Hvordan skal efterskoler med kun 9. klasse forholde sig til 

de obligatoriske 8. klasses prøver? 

Elever, der udskrives fra en prøveafholdende skole efter 7. klassetrin, 

skal have udskrevet beviset: Bevis for elever, der udskrives efter 7. klas-

setrin. 

 

Hvis eleven har aflagt prøve i det obligatoriske praktiske/musiske valgfag 

i 8. klasse, vil denne karakter skulle fremgå af dette bevis og dermed være 

elevens dokumentation for, at eleven har aflagt prøven. 

 

Skoler uden 8. klasse kan dermed overføre elevens karakter fra den obli-

gatoriske praktiske/musiske valgfagsprøve til beviset for folkeskolens af-

gangseksamen. 

 

Hvis den obligatoriske praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse er af-

lagt på en anden skole end den, hvor beviset for folkeskolens afgangsek-

samen bliver udstedt, skal skolens navn og adresse fremgå i bemærknin-

gerne til beviset. 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/bedoemmelse-og-censur/beviser-og-bestaakrav
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/bedoemmelse-og-censur/beviser-og-bestaakrav
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40. Hvis en elev udebliver til 10. klasses prøve, skal de så ikke 

have en udeblivelseskode på beviset? 

Nej, prøverne i 10. klasse er frivillige. Ved frivillige prøver er der ikke 

krav om, at det skal fremgå af beviset for 10. klasse, at eleven er udeble-

vet fra prøven. Det er kun ved de obligatoriske prøver i 9. klasse, hvor 

det skal fremgå, hvis en elev er udeblevet fra prøven. 

41. Hvis eleven får en lavere karakter til mundtlig eller skriftlig 

eksamen end standpunktskarakter, skal de så have den hø-

jeste på? 

Hvis elevens prøvekarakter er lavere end den afsluttende standspunkts-

karakter, så skal den afgivende prøvekarakter erstattes af den højere af-

sluttende standpunktskarakter. 

Spørgsmål om andre emner 

42. Kan der være flere prøveansvarlige?  

Skolen kan registrere op til to prøveansvarlige. 

43. Hvor skal man skrive den prøveansvarlige? 

Skolen kan registrere den/de prøveansvarlige i tilmeldingen, som findes 

på følgende hjemmeside: Tilmelding til prøver og booking i Testogprø-

ver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)  

44. Hvornår får vi besked om, hvem der er beskikket censor til 

de skriftlige prøver? 

Styrelsen har sendt meddelelse om skriftlig censur ud til skolerne den 31. 

marts 2022. 

45. Skal eleverne have læseferie i år, eller skal de være i skole så 

længe som muligt, som sidste år? 

Der er ikke fastsat centrale krav om læseferie. Det er op til den enkelte 

skole/kommune, om de planlægger med læseferie. 

46. Hvis en elev benytter Speech texter eller lign. funktion i 

Word i skriftlig dansk, må vedkommende benytte det i 

skriftlige prøver? 

Speech texter er et tale-til-tekst-program, som ikke kan betragtes som et 

fagspecifikt hjælpemiddel. 

 

Hvis der er tale om en elev som skal aflægge prøve på særlige vilkår, hen-

vises til afsnit 4.8.3 Hjælpemidler til indtaling af besvarelse (tale-til-

tekst/diktering) i Vejledning på prøve på særlige vilkår og fritagelse: Prø-

ver på særlige vilkår og fritagelser | Børne– og Undervisningsministeriet 

(uvm.dk) 

 

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://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
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