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Bevis for almen forberedelseseksamen 

 
Nedenfor beskrives den skabelon, der skal benyttes ved udfærdigelse af eksamensbeviser til almen for- 

beredelseseksamen.  

 

Der udarbejdes ikke fortrykte blanketter til beviset. Beviserne udskrives via de lokale administrative 

systemer eller eventuelt via andre systemer, der benytter data fra de lokale administrative systemer.  

 

Beviset består af to sider og udskrives enten på ét A4-ark på for- og bagside eller på to A4-ark. De to 

sider indeholder individuelle oplysninger samt generelle oplysninger om uddannelsen. 

 
Papirformat og kvalitet 
Der skal benyttes særligt papir med vandmærke af UVMs logo. Papiret bestilles hos firmaet Scanprint 
via mail til lcj@scanprint.dk med oplysninger om bestillers navn, institutionsnavn, adresse og EAN- 
nummer. Prisen er fastsat til et fast gebyr på 85,- kr. samt faktiske fragt- og portoudgifter. 

 
Bevisets overordnede opbygning 

 Personlige oplysninger 

 Dispensationer 

 Karakteroplysninger etc. 

 Institutionsoplysninger og underskrift 

 Bevisets bagside 

 
Personlige oplysninger 

Der anføres navn og cpr. nr. på kursisten samt prøvetermin for sidste aflagte prøve. 

 
 Dispensationer 

Har Undervisningsministeriet givet dispensation i forbindelse med prøveafholdelsen, skal det angives i 

karakterfeltet med en *, hvor dispensationen er givet, og der skal i tekstfeltet henvises til den konkrete 

dispensation. 

 
Karakteroplysninger etc. 

På beviset optræder kun fag og niveauer, hvor der findes en karakter, eller fag, hvor der er givet merit 

eventuelt uden karakter (markeres med M). Merit kan gives efter reglerne i bekendtgørelse nr. 487 af 

16. maj 2017 om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen).  

 

Det skal fremgå af beviset, fra hvilken uddannelse der er givet merit. 

 
Fag 

I fagnavnet indgår udover fagets navn også niveaubetegnelsen samt afsluttende evalueringsform, hvor 

der er tale om flere (skriftlige og mundtlige). 

 
Der benyttes den udmeldte fagbetegnelse. 

 
Kolonnerne Karakter 

Udfyldes med karakterer fra 7-trins-skalaen (herunder konverterede karakterer fra 13-skalaen.)  
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Karakterer, der er konverteret fra 13-skalaen, markeres med *. Karakterer, der ikke vægter bestået, skal 

ikke angives på beviset. 

 

Kolonnerne ECTS 

Udfyldes med den karakter fra ECTS-skalaen, der svarer til karakteren fra 7-trins-skalaen, jf. bilag 3 i 

bekendtgørelse nr. 262 af 20 marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. 

 
Institutionsoplysninger og underskrift 

Institutionsnummer og -navn etc. anføres sammen med den bevisudstedendes underskrift. 

 
Bevisets bagside 

Bevisets anden side indeholder generelle oplysninger om almen forberedelseseksamen, inkl. beskrivelse 

af, hvilke fag der indgår. Endvidere skal der henvises til bekendtgørelse nr. 262 af 20 marts 2007 om 

karakterskala og anden bedømmelse. 


