
#FPnyt nr. 10 om mundtlige prøver, endelige 

rettevejledninger, sygdom ved prøven og 

karakterer ved digitale selvrettende prøver 

 

 

FP9 og FP10. Skolens leder, prøveansvarlig og faglærer 

Retningslinjer ved mundtlige prøver  

På vores hjemmeside under prøveafholdelse og 

retningslinjer ved mundtlige prøver kan du læse mere om, 

hvordan skolen skal håndtere forskellige situationer, der kan 

opstå under afholdelsen af en mundtlig prøve: Retningslinjer 

ved mundtlige prøver | Børne– og Undervisningsministeriet 

(uvm.dk) 

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og faglærer 

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 i 

uge 21 på Prøvebanken.dk for de skriftlige prøver i dansk og 

matematik. 

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og administrative 

medarbejdere  

Regler ved sygdom og udeblivelse 

på en prøvedag  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet modtager løbende 

spørgsmål om, hvad skoler skal gøre, hvis en elev er 

forhindret i at møde op til prøve på prøvedagen.  

En elev, som forhindres i at gennemføre en obligatorisk 

prøve på grund af sygdom, bortvisning fra prøve eller 

udeblivelse fra prøve, skal aflægge en sygeprøve hurtigst 

muligt.  

Mundtlige sygeprøver kan afholdes i perioden fra torsdag før 

sommerferiens begyndelse til den 10. september eller i 

forbindelse med prøveterminen i december-januar 2022/23. 

De skriftlige sygeprøver afholdes i prøveterminen december-

januar 2022/23. 

Læs også flere spørgsmål/svar på vores hjemmeside: Særlig 

om prøveterminen maj/juni 2022 | Børne– og 

Undervisningsministeriet (uvm.dk) 

FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og administrative 

medarbejdere  

Formidling af karakterer ved digitale 

selvrettende prøver  
Fra den 31. maj kan karaktererne for de digitale 

selvrettende prøver tilgås på testogprøver.dk. For prøverne 

FP9 Dansk, læsning og retskrivning, FP9 Matematik uden 

hjælpemidler skal eleverne hurtigst muligt have besked om 

deres karakter. For den digitale selvrettende prøve i FP10 

Dansk, del a, skal karaktererne hurtigst muligt sendes til 

censor. Elevernes UNI-Login og karakterer kan trækkes ud i 

et regneark fra testogprøver.dk, der kan sendes til censor. 

FP9 og FP10. Skolens leder og prøveansvarlig 

Prøvekarakterer  
Når bedømmelsen af en prøve foreligger, meddeler 

eksaminator/skolens leder umiddelbart herefter eleven 

resultatet af bedømmelsen. Eleverne skal have oplyst den 

karakter, som eleverne har fået ved en skriftlig eller 

mundtlig prøve. Dette gælder uanset, om prøvekarakteren 

er højere eller lavere end elevens standpunktskarakter.  
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FP8, FP9 og FP10. Friskoler, private grundskoler, efterskoler, frie 

fagskoler og ungdomsskolens heltidsundervisning 

OBS på frist for ændring i status 

som prøveafholdende/ikke 

prøveafholdende  

Friskoler, private grundskoler, efterskoler og frie fagskoler, 

ungdomsskoler, for så vidt angår ungdomsskolens 

heltidsundervisning, der underviser elever på 8. 9. eller 10. 

klassetrin, skal senest den 15. juni 2022 meddele styrelsen, 

hvis den har ændringer til skolens status som 

prøveafholdende/ikke prøveafholdende fra det kommende 

skoleår 2022/2023.  

Skoler, som har ændringer i værdigrundlaget fra skoleåret 

2022/2023, samt nye skoler skal også give styrelsen besked 

inden for fristen. Styrelsen sender i uge 21 nærmere 

information herom. Hvis skolen ikke har modtaget denne 

meddelelse, kan skolen skrive til fp@stukuvm.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender for maj og juni 2022:  
 

Maj 

20. maj De endelige rettevejledninger med omsætningstabeller lægges på prøvebanken.dk 

23. maj Mundtlig prøveperiode begynder 

31. maj  Skolerne kan tilgå karakterer og prøveforløbsrapporter fra prøver afholdt i testogprøver.dk 

Juni  

3. juni  Frist for indberetning af standpunktskarakterer for 9. og 10. klasse 

10. juni  Censors frist for at sende elevbesvarelser, karakterlister og tilbagemeldingsordning tilbage til 

skolerne. 

13.-16. juni Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk FP9 & FP10, matematik FP10, 

engelsk FP9. 

17. juni  Sidste dag for afholdelse af obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige bundne prøver og 

frivillige prøver) samt prøver i dansk og matematik i 10. klasse. 

17. juni  Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser. 

22. juni  Sidste dag hvor de frivillige prøver i 9. klasseprøverne i tysk og fransk kan afholdes. 

22. juni  Indberetningsfrist for afsluttende standpunktskarakterer og ophøjede prøvekarakterer for 8. 

klasse. 

22. juni  Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet. 

23. juni Mundtlige sygeprøver kan holdes frem til den 10. september 2022 

25. juni  Sommerferien begynder 

 

 

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

Tilmelding/afmelding af FPnyt sker på hjemmesiden uvm.dk/fp under Nyt om folkeskolens prøver 
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