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Til de gymnasiale institutioner 

Tidsplan for afslutningen af skoleåret 2020/21 på htx, hhx, stx, hf, 

hf-enkeltfag, gymnasial supplering og gymnasiale fag i eux-forløb 

Der er den 5. februar 2021 (med justering den 12. februar 2021) indgået 

politisk aftale mellem S, V, DF, SF, RV, EL, K, NB og LA om håndte-

ringen af prøver i 1. halvår af 2021. Aftalen er indgået som følge af CO-

VID-19 foranstaltningerne på undervisningsområdet i skoleåret 2020/21, 

hvortil skal lægges hjemsendelserne i foråret 2020. Aftalen indebærer 

bl.a., at der skal afvikles færre prøver end normalt, hvorved der frigives 

tid til at indhente det faglige efterslæb, som COVID-19-foranstaltnin-

gerne har medført.  

 

Den ekstra undervisning og den ændrede prøveafvikling mv. betyder 

også, at afslutningen på skoleåret 2020/21 vil være anderledes end afslut-

ningen på et normalt skoleår. I denne tidsplan er indskrevet bindinger ift. 

tidsfrister mv. i perioden frem mod sommerferien 2021.  

 

Der henvises i øvrigt også til disse vejledninger:  

- Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og af-

sluttende standspunktskarakterer 

- Vejledning om rammer og initiativer til et fagligt løft og en styr-

kelse af trivslen frem mod sommeren 2021 [Forventes offentlig-

gjort snarest] 

 

Tidsplanerne for afslutningen af skoleåret 2020/21 vil i henhold til be-

kendtgørelse nr. 514 af 24. marts 2021 om aflysning af prøver og andre 

midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2021 i de gymnasiale ud-

dannelser og gymnasiale fag i eux-forløb som led i forebyggelsen og af-

hjælpningen i forbindelse med covid-19 typisk se sådan ud:  
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Htx/hhx/stx 

3.g 

Dato Kommentarer  

Offentliggørelse af ek-

samensplanen, inkl. 

elevens aflyste prøver.  

Institutionerne skal in-

den offentliggørelsen 

sikre, at det ikke kom-

mer flere ændringer. 

Tidligst 29. april 

2021, senest 6. maj 

2021. 

Elever og lærere får 

derved kendskab til 

de fag, der skal aflæg-

ges prøve i, samt til 

de fag eller dele af 

fag, hvori udtrukne 

prøver aflyses og der-

med afsluttes med, at 

den afsluttende 

standpunktskarakter 

ophøjes til prøveka-

rakter.  

Periode med mulighed 

for ekstra undervisning 

og indhentning af fag-

ligt efterslæb. 

Fra den normale un-

dervisnings ophør  

til den 11. juni 2021, 

subsidiært 23. juni, 

hvis ekstra undervis-

ningen vedrører 

mundtlige prøver 

sidst i prøvetermi-

nen. 

Der henvises særligt 

til vejledning om 

rammer og initiativer 

til et fagligt løft og en 

styrkelse af trivslen 

frem mod sommeren 

2021, der forventes 

offentliggjort snarest.  

Afgivelse af afsluttende 

standpunktskarakter i 

de fag - eller dele af et 

fag (mundtlig og/eller 

skriftlig) - som eleven 

skal til prøve i. 

Ved undervisnin-

gens afslutning, dog 

senest den 11. juni 

2021.  

Afsluttende stand-

punktskarakterer i de 

fag - eller dele af fag 

(mundtlig og/eller 

skriftlig) - som eleven 

skal til prøve i, of-

fentliggøres umiddel-

bart herefter for ele-

verne. 

Afgivelse af elevens re-

sterende afsluttende 

standpunktskarakterer. 

Tidligst den 8. juni 

2021 og senest den 

11. juni 2021. 

 

Resterende afslut-

tende standpunktska-

rakterer offentliggø-

res umiddelbart her-

efter for eleverne. 

Institutionen modtager 

resultater fra de skrift-

lige prøver. 

16. juni 2021 Den skriftlige prøve-

karakter kan offent-

liggøres for eleven 

umiddelbart herefter. 

Sidste mundtlige prøve 

og huebegivenhed 

Sidste mundtlige 

prøve søges lagt i 

perioden 17.-23. 

juni 2021. I forbin-

delse hermed kan 
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der afholdes huebe-

givenhed. 

 

 

Htx/hhx/stx 

1.g og 2.g 

Dato Kommentarer  

Offentliggørelse af ek-

samensplanen, inkl. 

elevens aflyste prøver. 

Institutionerne skal 

inden offentliggørel-

sen sikre, at det ikke 

kommer flere ændrin-

ger.  

Tidligst 29. april 2021, 

senest 6. maj 2021. 

Elever og lærere får 

derved kendskab til 

de fag, der skal af-

lægges prøve i, samt 

til de fag eller dele af 

fag, hvori udtrukne 

prøver aflyses og 

dermed afsluttes 

med, at den afslut-

tende standpunkts-

karakter ophøjes til 

prøvekarakter.  . 

Periode med mulig-

hed for ekstra under-

visning og indhent-

ning af fagligt efter-

slæb. 

Fra den normale un-

dervisnings ophør til 

den 23. juni 2021. 

Der henvises særligt 

til vejledning om 

rammer og initiativer 

til et fagligt løft og 

en styrkelse af trivs-

len frem mod som-

meren 2021, der for-

ventes offentliggjort 

snarest. 

Afgivelse af afslut-

tende standpunktska-

rakter i det fag – eller 

dele af faget (mundtlig 

eller skriftlig) - , som 

eleven skal til prøve i. 

Ved undervisningens 

afslutning dog senest 

den 11. juni 2021.  

Afsluttende stand-

punktskarakterer i 

det fag, som eleven 

skal til prøve i, of-

fentliggøres umid-

delbart herefter for 

eleverne. 

Afgivelse af elevens 

resterende afsluttende 

standpunktskarakte-

rer. 

Tidligst den 8. juni 

2021 og senest den 

11. juni 2021. 

 

Resterende afslut-

tende standpunkts-

karakterer offentlig-

gøres umiddelbart 

herefter for eleverne. 

Udlevering af stand-

punktskarakterer, her-

under afsluttende 

standpunktskarakte-

rer, der tillige er ophø-

jet til prøvekarakterer. 

Uge 25 
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Toårigt hf 

2.hf 
Dato Kommentarer  

Offentliggørelse af eksa-

mensplanen.  

Institutionerne skal in-

den offentliggørelsen 

sikre, at det ikke kom-

mer flere ændringer. 

Tidligst 29. april 

2021, senest 6. maj 

2021. 

Elever og lærere får 

derved kendskab til 

de fag, der skal aflæg-

ges prøve i, samt til 

de fag – eller dele af 

et fag (mundtlig 

og/eller skriftlig) – 

hvori udtrukne prø-

ver aflyses, og som 

dermed afsluttes 

med, at der ekstraor-

dinært gives en afslut-

tende standpunktska-

rakter, der ophøjes til 

prøvekarakter. 

Periode med mulighed 

for ekstra undervisning 

og indhentning af fagligt 

efterslæb. 

Fra den normale 

undervisnings op-

hør  til den 11. juni 

2021, subsidiært 

23. juni, hvis ekstra 

undervisningen 

vedrører mundtlige 

prøver sidst i prø-

veterminen. 

Der henvises særligt 

til vejledning om 

rammer og initiativer 

til et fagligt løft og en 

styrkelse af trivslen 

frem mod sommeren 

2021, der forventes 

offentliggjort snarest. 

Afgivelse af afsluttende 

standpunktskarakterer, 

som ophøjes til prøve-

karakterer. 

Tidligst den 8. juni 

2021 og senest den 

11. juni 2021. 

 

Offentliggøres umid-

delbart herefter for 

eleverne. 

Institutionen modtager 

resultater fra de skrift-

lige prøver. 

16. juni De skriftlige prøveka-

rakterer offentliggø-

res umiddelbart her-

efter for eleverne. 

Sidste mundtlige prøve 

og huebegivenhed. 

Sidste mundtlige 

prøve søges lagt i 

perioden 17. -23. 

juni 2021. I forbin-

delse hermed kan 

der afholdes hue-

begivenhed. 

 

 

 

Toårigt hf  

1.hf 
Dato Kommentarer  
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Offentliggørelse af ek-

samensplanen, inkl. 

elevens aflyste prøver, 

herunder hvilket fag 

der er udtrukket til en-

keltfaglig prøve i na-

turvidenskabelig fag-

gruppe (NF).  

Institutionerne skal in-

den offentliggørelsen 

sikre, at det ikke kom-

mer flere ændringer. 

Tidligst 29. april 

2021, senest 6. maj 

2021. 

Elever og lærere får 

derved kendskab til 

det fag, der skal af-

lægges prøve i, samt 

til de fag, hvori prø-

verne aflyses, og som 

dermed afsluttes 

med, at der ekstraor-

dinært gives en af-

sluttende stand-

punktskarakter, der 

ophøjes til prøveka-

rakter.  

Institutionerne kan i 

denne sommerter-

min placere den fler-

faglige prøve i natur-

videnskabelig fag-

gruppe (NF) i eksa-

mensperioden. 

Periode med mulighed 

for ekstra undervisning 

og indhentning af fag-

ligt efterslæb. 

Fra den normale un-

dervisnings ophør  til 

den 23. juni 2021. 

Der henvises særligt 

til vejledning om 

rammer og initiativer 

til et fagligt løft og 

en styrkelse af trivs-

len frem mod som-

meren 2021, der for-

ventes offentliggjort 

snarest. 

Afgivelse af afsluttende 

standpunktskarakterer 

i fag, som eleven af-

slutter, og som ophøjes 

til prøvekarakterer. 

Tidligst den 8. juni 

2021 og senest den 

11. juni 2021. 

  

 

Afsluttende stand-

punktskarakterer of-

fentliggøres umiddel-

bart herefter for ele-

ven.  

   

Hf-enkeltfag Dato Kommentar 

Offentliggørelse af ek-

samensplanen. 

Institutionerne skal in-

den offentliggørelsen 

sikre, at det ikke kom-

mer flere ændringer. 

Tidligst 29. april 

2021, senest 6. maj 

2021. 

Elever og lærere får 

derved kendskab til 

det fag, der skal af-

lægges prøve i, samt 

til de fag, hvori prø-

verne aflyses og som 

dermed afsluttes 

med, at der ekstraor-

dinært gives en af-
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sluttende stand-

punktskarakter, der 

ophøjes til prøveka-

rakter.  

Periode med mulighed 

for ekstra undervisning 

og indhentning af fag-

ligt efterslæb 

Fra den normale un-

dervisnings ophør og 

til og med 23. juni 

2021. 

Der henvises særligt 

til vejledning om 

rammer og initiativer 

til et fagligt løft og 

en styrkelse af trivs-

len frem mod som-

meren 2021, der for-

ventes offentliggjort 

snarest. 

Afgivelse af afsluttende 

standpunktskarakterer. 

Tidligst ved under-

visningens afslutning 

og senest den 11. 

juni 2021. 

 

Eksamensperioden til 

mundtlige prøver. 

12. juni til 23. juni.  Dog kan prøve i ek-

samensprojektet pla-

ceres i hele den nor-

male eksamensperio-

den.  

Udstedelse af bevis. Bevis for højere for-

beredelseseksamen 

kan udstedes, når 

kursisten har anmo-

det om udstedelse, 

efter at undervisnin-

gen er afsluttet, og 

de afsluttende stand-

punktskarakterer er 

afgivet. 

 

 

GSK, SOF og GIF Dato Kommentarer 

Offentliggørelse af ek-

samensplanen, inkl. 

elevens aflyste prøver.  

Institutionerne skal in-

den offentliggørelsen 

sikre, at det ikke kom-

mer flere ændringer. 

Tidligst 29. april 

2021, senest 6. maj 

2021. 

Elever og lærere får 

derved kendskab til 

det fag, der skal af-

lægges prøve i, samt 

til de fag, hvori prø-

verne aflyses, og som 

dermed afsluttes med, 

at der ekstraordinært 

gives en afsluttende 

standpunktskarakter, 

der ophøjes til prøve-

karakter. 
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Afgivelse af afsluttende 

standpunktskarakterer. 

Tidligst ved under-

visningens afslut-

ning og senest den 

11. juni 2021. 

 

Udstedelse af bevis. Beviser for SOF, 

GIF og GSK kan 

udstedes, når under-

visningen er ophørt, 

de afsluttende 

standpunktskarakte-

rer er givet, og prø-

verne er aflagt og 

bedømt.  

 

 

Eux – elever, der af-

slutter de sidste gym-

nasiale fag i sommer-

terminen 2021 

Dato Kommentarer  

Offentliggørelse af eksa-

mensplanen, inkl. ele-

vens aflyste prøver.  

Institutionerne skal in-

den offentliggørelsen 

sikre, at det ikke kom-

mer flere ændringer. 

Tidligst 29. april 

2021, senest 6. maj 

2021. 

Elever og lærere får 

derved kendskab til 

de fag, der skal aflæg-

ges prøve i, samt til 

de fag– eller dele af et 

fag (mundtlig og/el-

ler skriftlig) – hvori 

udtrukne prøver afly-

ses, og som dermed 

afsluttes med at den 

afsluttende stand-

punktskarakter ophø-

jes til prøvekarakter. 

Afgivelse af afsluttende 

standpunktskarakter i de 

fag - eller dele af et fag 

(mundtlig og/eller 

skriftlig) -, som eleven 

skal til prøve i. 

Ved undervisnin-

gens afslutning og 

senest den 11. juni 

2021.  

Afsluttende stand-

punktskarakterer i de 

fag - eller dele af fag 

(mundtlig og/eller 

skriftlig) -, som ele-

ven skal til prøve i, 

offentliggøres umid-

delbart herefter for 

eleverne. 

Afgivelse af elevens re-

sterende afsluttende 

standpunktskarakterer. 

Tidligst den 8. juni 

2021 og senest den 

11. juni 2021. 

 

Resterende afslut-

tende standpunktska-

rakterer offentliggø-

res umiddelbart her-

efter for eleverne. 
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Institutionen modtager 

resultater fra de skrift-

lige prøver. 

16. juni De skriftlige prøveka-

rakterer offentliggø-

res herefter. 

Sidste mundtlige prøve 

og huebegivenhed 

 

Sidste mundtlige 

prøve søges lagt i 

perioden fra 17. til 

23. juni 2021 i det 

omfang det giver 

mening i forhold 

til det enkelte eux-

forløb. I forbin-

delse hermed kan 

der afholdes hue-

begivenhed. 

 

 

Eux – elever, der ikke 

afslutter de sidste 

gymnasiale fag i som-

merterminen 2021 

Dato Kommentarer  

Offentliggørelse af ek-

samensplanen, inkl. ele-

vens aflyste prøver.  

Institutionerne skal in-

den offentliggørelsen 

sikre, at det ikke kom-

mer flere ændringer. 

Primo maj 2021, 

når institutionen 

har kontrolleret ek-

samensplanen. 

Elever og lærere får 

derved kendskab til 

det fag, der skal af-

lægges prøve i, samt 

til fag – eller dele af 

et fag (mundtlig 

og/eller skriftlig) – 

hvori udtrukne prø-

ver aflyses, og som 

dermed afsluttes med 

at den afsluttende 

standpunktskarakter 

ophøjes til prøveka-

rakter. 

Afgivelse af afsluttende 

standpunktskarakter i 

det fag - eller dele af et 

fag (mundtlig og/eller 

skriftlig) - som eleven 

skal til prøve i. 

Ved undervisnin-

gens afslutning, 

dog senest den 11. 

juni 2021. 

Afsluttende stand-

punktskarakterer i det 

fag, som eleven skal 

til prøve i, offentlig-

gøres umiddelbart 

herefter for eleverne. 

Afgivelse af afsluttende 

standpunktskarakterer. 

Tidligst den 8. juni 

2021 og senest den 

11. juni 2021. 

 

Resterende afslut-

tende standpunktska-

rakterer offentliggø-

res umiddelbart her-

efter for eleverne. 

 


