Orienteringsbrev om implementering af
gymnasiereformen til de gymnasiale institutioner
Nye læreplaner fra skoleåret 2017-18
For elever og kursister der begynder gymnasial uddannelse, hf-enkeltfag eller gymnasial
supplering fra og med 1. august 2017
Ministeriet forventer at udstede den endelige bekendtgørelse og læreplanerne i maj
2017. Den nye bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og de nye læreplaner
gælder for undervisning af elever og kursister, der begynder gymnasial uddannelse,
gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) eller gymnasial supplering fra og med
den 1. august 2017 (for elever på toårig stx dog først fra og med den 1. august 2018).
Det vil dog ikke være muligt at undervise efter nye læreplaner i fag med en centralt
stillet skriftlig prøve, der afsluttes i en eksamenstermin. Det skyldes, at de nye centralt
stillede skriftlige prøver endnu ikke er klar. Det kan fx være, hvis der i et forløb på toårig
hf indgår et fag fra stx, og hvis faget afsluttes på et tidspunkt, hvor en centralt stillet
skriftlig prøve, med udgangspunkt i den nye læreplan, endnu ikke er klar. Det kan også
være, hvis en hf-enkeltfagskursist skal aflægge skriftlig prøve i et fag, hvor der endnu
ikke foreligger en centralt stillet skriftlig prøve, fordi de nye skriftlige prøver først udarbejdes, så de er klar til anvendelse i fuldtidsuddannelserne. I de tilfælde vil elever og
kursister skulle følge de hidtil gældende regler og læreplaner.
Ministeriet udsender snarest en oversigt over, hvornår de nye centralt stillede skriftlige
prøver er klar i de enkelte fag.
For elever og kursister der har begyndt gymnasial uddannelse, hf-enkeltfag eller gymnasial
supplering før 1. august 2017
Elever og kursister, som har begyndt deres gymnasiale uddannelsesforløb før den 1.
august 2017, har som hovedregel krav på at kunne afslutte uddannelsesforløbet, aflægge prøver og opnå eksamen efter de hidtil gældende regler og læreplaner.
Institutionens leder kan dog i visse tilfælde bestemme, at disse elever og kursister skal
undervises og aflægge prøve efter de nye læreplaner. Dette er muligt for fag, der ikke
afsluttes med en centralt stillet skriftlig prøve.
Der kan ikke aflægges prøve efter de nye læreplaner i studieområdeprojektet på hhx og
htx og studieretningsprojektet på stx før den første ordinære prøvetermin, det vil sige
før skoleåret 2019-20.
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Opfølgning på anden runde af SIP
Der blev i uge 12 og 13 afholdt anden
runde af SIP (Skoleudvikling i Praksis) otte
steder i landet med temaet ”Evaluering,
feedback og skriftlighed i reformen”, og
deltagerne viste stor interesse og engagement.
Se oplæg fra kurset og andet inspirationsmateriale.
Siden vil inden længe få et nyt design,
hvor der også vil blive lagt videoer og
andet inspirationsmateriale fra konkrete
skoleprojekter ind.
Til efteråret afholdes 3. runde af SIP.
Temaerne er:
• Flerfaglighed i reformen
• Kompetencerne: det innovative, det
globale og det digitale.
Læringskonsulenterne har afholdt møder
i alle 58 implementeringsnetværk, hvor
der har været mange gode diskussioner
og sparring om de aktuelle reformtemaer.
Netværkene mødes igen inden næste SIP
kursus.

Kultur- og samfundsfaggruppen
og naturvidenskabelig faggruppe
på hf ophører
Der er efter lov om de gymnasiale uddannelser ikke længere mulighed for, at
hf-enkeltfagskursister efter den 1. august

Htx-studenter med faget kommunikation og it A får nu
adgang til de relevante humanistiske bacheloruddannelser
Det indgik i den politiske aftale om gymnasiereformen, at det skulle være lettere for
htx-studenter at få adgang til humanistiske uddannelser. I dag er det typisk ikke muligt
uden forudgående faglig supplering.

2017 kan begynde undervisning med
efterfølgende aflæggelse af prøver i kultur- og samfundsfaggruppen og naturvidenskabelig faggruppe. De seks fag, som
indgår i faggrupperne, skal efter 1. august
2017 følges som enkeltfag.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har nu udstedt en ny ’Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne’, hvor det fastsættes, at faget kommunikation og it A kan opfylde kravet om yderligere et fremmedsprog (ud over engelsk
B) for de fagligt relevante bacheloruddannelser. Det fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen, hvilke uddannelser der er tale om.
Se den nye adgangsbekendtgørelse

Nyt centralt databasesystem til indberetning af standpunktskarakterer og beviser for folkeskolens prøver
Som led i gymnasiereformen indføres digitale beviser i både grundskolen og på de
gymnasiale uddannelser. Digitale beviser skal sikre mere smidige processer i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og i ansøgnings- og optagelsesprocessen til
videregående uddannelser.
For at understøtte optagelsesprocessen på ungdomsuddannelserne etableres der
derfor en central databaseløsning, hvor alle standpunktskarakterer og beviser for folkeskolens prøver indberettes. Hidtil er karakterer for 8. til 10. klasse blevet indberettet
til Optagelse.dk, men denne indberetning vil nu blive erstattet af indberetningen til
karakterdatabasen, når systemet træder i kraft i oktober 2017.
Der vil løbende blive orienteret om Karakterdatabase-projektet på viden.stil.dk.

Åbent for ansøgning om deltagelse i forsøg med
karakterfritagelse
Som følge af den politiske aftale om gymnasiereformen er der nu udmeldt et rammeforsøg med karakterfritagelse i 1.g til alle institutioner med treårige gymnasiale uddannelser. Forsøget, der starter i august 2017 og løber over to skoleår, skal hente mere
viden om, hvordan man bedst kan bruge systematisk feedback i gymnasiet i stedet
for karakterer. Samt hvilken betydning karakterfritagelse har for elever med forskellig
social baggrund.
Der kan som udgangspunkt deltage 12 skoler i forsøget.
Ansøgningsperioden løber frem til den 15. maj 2017.
Læs mere om forsøgets ramme og ansøgningsproceduren i udmeldingen til institutionerne af 7. april 2017 (pdf).

Invitation

Skolerne inviteres til at deltage i pilotafprøvning af den kommende trivselsmåling
Som en del af gymnasiereformen skal der gennemføres årlige
elevtrivselsmålinger på de gymnasiale uddannelser fra skoleåret 2017/18. Der er i den sammenhæng blevet nedsat en
ekspertgruppe, som skal komme med bud på indholdet i spørgerammen. Ekspertgruppen har identificeret to overordnede
emner, ’Faglig trivsel’ og ’Social trivsel’, som trivselsmålingen
skal belyse. Inden for begge emner vil der blive fokuseret på en
række delaspekter i forhold til den enkelte elevs oplevede trivsel
samt elevens oplevelse af henholdsvis læringsmiljøet og det
sociale miljø på skolen. For at sikre, at trivselsmålingen belyser
de relevante emner og aspekter på den bedst mulige måde, vil

der blive lavet en pilotafprøvning af spørgerammen for trivselsmålingen.
Den nye trivselsmåling skal tage udgangspunkt i de trivselsmålinger, som allerede gennemføres på de gymnasiale uddannelser, og desuden skal skoler have mulighed for at supplere
målingen med yderligere spørgsmål, så den enkelte skole kan få
maksimalt udbytte ud af at gennemføre målingen.
Fristen for tilmelding til pilotafprøvningen er den 24. april 2017.
Pilotafprøvningen gennemføres fra d. 3-17. maj 2017.

