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Vejledning om prøveudtræk af fag på gymnasialt niveau
på tekniske eux-hovedforløb og på det studiekompetencegivende forløb i merkantile eux-forløb
Med vedtagelsen af lov nr. 142 af 28. februar 2018 om ændring af lov om
erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse
(eux) m.v. blev der fastsat nye regler om prøveaflæggelse i fag på gymnasialt niveau i eux-forløb.
Elever, som er startet på et eux-forløb d. 1. august 2018 eller herefter, er
omfattet af lovændringen. Elever, som er startet på et eux-forløb før
denne dato, skal følge de hidtil gældende regler.
Hvornår er en elev påbegyndt et eux-forløb?
En elev er i denne henseende påbegyndt et eux-forløb i det øjeblik, eleven modtager undervisning rettet mod eux-forløbet. Det vil sige, at en
elev på GF1, der modtager undervisning i grundfag på gymnasialt niveau
(fx samfundsfag C i stedet for samfundsfag E), er at regne som påbegyndt eux-forløbet.
For elever, der er påbegyndt et eux-forløb d. 1. august 2018 eller
herefter
Antal prøvefag
Elever på hovedforløbet i et teknisk eux-forløb eller i det studiekompetencegivende forløb i et merkantilt eux-forløb skal aflægge mindst seks
prøver i fag m.v. på gymnasialt niveau, herunder en skriftlig prøve i
dansk på A-niveau. Ud over de udtrukne prøver skal den enkelte elev aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige erhvervsområdeprojekt (EOP).
For elever, der har flere fag på A-niveau end det obligatoriske fastsatte,
udtrækkes et tilsvarende antal ekstra prøver. Antallet af obligatoriske fag
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på A-niveau fremgår af bekendtgørelsen for den enkelte erhvervsuddannelse. Det samlede antal aflagte prøver i fag m.v. på gymnasialt niveau på
hovedforløbet henholdsvis det studiekompetencegivende forløb kan derfor være mere end seks.
Prøvefagsudtræk
Det afgørende princip ved prøvefagsudtrækket er, at den enkelte elev
ikke på forhånd kan regne ud, at der er prøver, der ikke kan komme i udtræk, hverken ved den aktuelle termin eller ved kommende terminer.
Da antallet af prøveterminer kan variere, er det nødvendigt, at eksamensplanlæggeren ved hver enkelte prøvetermin vurderer, om uforudsigeligheden kan fastholdes for den enkelte elev ved de efterfølgende prøveterminer.
Prøveholdsrækken er udmeldt fra XPRS, og den falder i henholdsvis
gruppe 1 og 2 i prioriteret rækkefølge.
For at sikre kravet til uforudsigelighed for den enkelte elev foretages udtrækket på følgende måde:
Udtræk ved den afsluttende termin (uddannelsens afslutning):
1. Først udtrækkes skriftlig dansk.
2. For hvert fag, der afsluttes med både skriftlig og mundtlig prøve,
som eleven har på A-niveau, udtrækkes den først forekommende
prøveform fra elevens prøveholdsrække, som er udmeldt af
XPRS.
3. Dernæst udtrækkes det tilstrækkelige antal prøver for den enkelte
elev i den rækkefølge, som de forekommer i prøveholdsrækken.
Udtræk ved øvrige terminer:
For elever, der følger det étårige studiekompetencegivende forløb, gælder:
1. Først forekommende fag/prøve i elevens prøveholdsrække, som
er udmeldt af XPRS, udtrækkes.
2. Såfremt der herefter er yderligere fag i gruppe 1, udtrækkes det
først forekommende.
For elever i tekniske eux-hovedforløb gælder:
1. For hvert fag, der afsluttes med både skriftlig og mundtlig prøve,
som eleven har på A-niveau, udtrækkes den først forekommende
prøveform fra elevens prøveholdsrække, som er udmeldt af
XPRS.
2. Såfremt der er fag/prøver i gruppe 1 i elevens prøveholdsrække,
som er udmeldt af XPRS, så udtrækkes den først forekomne
prøve. Antallet af udtrukne prøver i terminen bliver således nul
eller én.
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For elever, der er påbegyndt et eux-forløb mellem d. 1. august 2017
og d. 31. juli 2018

Antal prøvefag
Elever på det studiekompetencegivende forløb (merkantil) og eux-hovedforløb (teknisk) skal aflægge mindst seks prøver efter udtræk blandt
fag fra bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, bekendtgørelse
om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for eux-forløb og evt. fag på Cniveau efter eud-grundfagsbekendtgørelsen, hvis der har været anvendt
fag herfra på hovedforløbet/det studiekompetencegivende år. For elever,
der har flere fag på A-niveau end det obligatoriske fastsatte, udtrækkes
tilsvarende antal ekstra prøver. Antallet af obligatoriske fag på A-niveau
fremgår af reglerne for den enkelte erhvervsuddannelse. Det samlede antal udtrukne, aflagte prøver kan derfor være mere end seks.
Ud over de udtrukne prøver skal den enkelte elev aflægge en mundtlig
prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt samt udarbejde
en større skriftlig opgave.
Prøvefagsudtræk
Det afgørende princip ved prøvefagsudtrækket er, at den enkelte elev
ikke på forhånd kan regne ud, at der er prøver, der ikke kan komme i udtræk, hverken ved den aktuelle termin eller ved kommende terminer.
Da antallet af prøveterminer kan variere, er det nødvendigt, at eksamensplanlæggeren ved hver enkelte prøvetermin vurderer, om uforudsigeligheden kan fastholdes for den enkelte elev ved de efterfølgende prøveterminer.
Prøveholdsrækken er udmeldt fra XPRS, og den falder i henholdsvis
gruppe 1 og 2 i prioriteret rækkefølge.
For at sikre kravet til uforudsigelighed for den enkelte elev foretages udtrækket på følgende måde:
Udtræk ved den afsluttende termin (uddannelsens afslutning):
1. For hvert fag, der afsluttes med både skriftlig og mundtlig prøve,
som eleven har på A-niveau, udtrækkes den først forekommende
prøveform fra elevens prøveholdsrække, som er udmeldt af
XPRS.
2. Dernæst udtrækkes det tilstrækkelige antal prøver for den enkelte
elev i den rækkefølge, som de forekommer i prøveholdsrækken.
Udtræk ved øvrige terminer:
For elever, der følger det ét-årige studiekompetencegivende forløb gælder:
1. Først forekommende fag/prøve i elevens prøveholdsrække, som
er udmeldt af XPRS, udtrækkes.
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2. Såfremt der herefter er yderligere fag i gruppe 1, udtrækkes det
først forekommende.
For elever i tekniske eux-hovedforløb gælder:
1. For hvert fag, der afsluttes med både skriftlig og mundtlig prøve,
som eleven har på A-niveau, udtrækkes den først forekommende
prøveform fra elevens prøveholdsrække, som er udmeldt af
XPRS.
2. Såfremt der er fag/prøver i gruppe 1 i elevens prøveholdsrække,
som er udmeldt af XPRS, så udtrækkes den først forekomne
prøve. Antallet af udtrukne prøver i terminen bliver således nul
eller én.
For elever, der har påbegyndt et eux-forløb før d. 1. august 2017:
Antal prøvefag
Elever på eux-hovedforløb og det studiekompetencegivende forløb skal
aflægge seks prøver efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau.
Ud over de udtrukne prøver skal den enkelte elev aflægge en mundtlig
prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt samt udarbejde
en større skriftlig opgave.
For elever, der har påbegyndt eux-forløbet før d. 1.august 2015, gælder dog, at en elev
som allerede i grundforløbet har aflagt prøve i et fag på C-niveau, der er nævnt i pkt.
7.3. i bilaget for den pågældende erhvervsuddannelse i den relevante indgangsbekendtgørelse, og som ikke i pkt. 7.4. er nævnt på et højere niveau, skal eleven kun aflægge
fem prøver i fag på gymnasialt niveau efter udtræk. Hvis eleven imidlertid benytter en
eventuel mulighed efter pkt. 7.5. til som valgfag at hæve niveauet i faget, skal eleven
alligevel aflægge seks prøver i fag på gymnasialt niveau efter udtræk.
Prøvefagsudtræk
Det afgørende princip ved prøvefagsudtrækket er, at den enkelte elev
ikke på forhånd kan regne ud, at der er prøver, der ikke kan komme i udtræk, hverken ved den aktuelle termin eller ved kommende terminer.
Da antallet af prøveterminer kan variere, er det nødvendigt, at eksamensplanlæggeren ved hver enkelte prøvetermin vurderer, om uforudsigeligheden kan fastholdes for den enkelte elev ved de efterfølgende prøveterminer.
Prøveholdsrækken er udmeldt fra XPRS, og den falder i henholdsvis
gruppe 1 og 2 i prioriteret rækkefølge.
For at sikre kravet til uforudsigelighed for den enkelte elev foretages udtrækket på følgende måde:
Udtræk ved den afsluttende termin (ved uddannelsens afslutning):
1. For hvert fag, der afsluttes med både skriftlig og mundtlig prøve,
som eleven har på A-niveau, udtrækkes den først forekommende
prøveform fra elevens prøveholdsrække, som er udmeldt af
XPRS.
4

2. Dernæst udtrækkes det tilstrækkelige antal prøver for den enkelte
elev i den rækkefølge, som de forekommer i prøveholdsrækken.
Det samlede antal udtrukne, aflagte prøver er seks (fem for elever, der har påbegyndt eux-uddannelsen før 1.august 2015 jf. det
kursiverede afsnit ovenfor).
Udtræk ved øvrige terminer:
For elever, der følger det étårige studiekompetencegivende forløb, gælder:
1. Først forekommende fag/prøve i elevens prøveholdsrække, som
er udmeldt af XPRS, udtrækkes.
2. Såfremt der herefter er yderligere fag i gruppe 1, udtrækkes det
først forekommende.
For elever i tekniske eux-hovedforløb gælder:
1. For hvert fag, der afsluttes med både skriftlig og mundtlig prøve,
som eleven har på A-niveau, udtrækkes den først forekommende
prøveform fra elevens prøveholdsrække, som er udmeldt af
XPRS.
2. Såfremt der er fag/prøver i gruppe 1 i elevens prøveholdsrække,
som er udmeldt af XPRS, så udtrækkes den først forekomne
prøve. Antallet af udtrukne prøver i terminen bliver således nul
eller én.
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