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Konklusioner fra tilsyn med afholdelse af prøver og  

indberetning af prøveresultater 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemførte i 4. kvartal 2020 et 

tilsyn med AMU-udbyderens afholdelse af prøver i AMU. Tilsynet har 

haft til formål at følge op på, hvordan det går med implementeringen af 

prøverne i AMU og give styrelsen et indblik i, hvilke udfordringer der 

har været på skolerne i forhold til afholdelsen af prøver. 

 

Men dette brev vil styrelsen informere udbyderne om de overordnede 

konklusioner fra tilsynet og gøre udbyderne opmærksomme på nogle ge-

nerelle opmærksomhedspunkter, som blev afdækket i forbindelse i tilsy-

net. 

 

Grundlag for tilsynet 

Tilsynet med prøver i AMU blev gennemført på baggrund af udbydernes 

indberettede prøveresultater for 1. kvartal 2020. Prøveresultaterne viste, 

at der på landsplan er en relativt lille andel på 2,2 pct. af kursisterne, der 

ikke har bestået prøverne. Det er meget positivt, at størstedelen af de 

kursister, der deltager i prøverne, består dem.  Der er imidlertid også en 

større andel af kursisterne på 8 pct., der ikke har deltaget i prøven, på de 

prøvebelagte kurser. 

 

Herudover har enkelte skoler haft en større andel kursister, der ikke har 

bestået prøven, og enkelte skoler har indberettet et højt antal dispensati-

oner og beviser udstedt som led i en IKV. 

 

I tilsynet blev der udtaget en række skoler med udgangspunkt i fire fo-

kusområder, der indbefatter hhv. omfang af; beståede prøver/omprøver, 

dispensationer, manglende prøvedeltagelser og beviser opnået ved IKV. 

Herudover blev der udtaget en række skoler, som manglende at indbe-

rette prøveresultater for en stor andel af deres kursusdeltagelser. Tilsynet 

har primært haft en undersøgende, dialogbaseret og vejledende karakter. 
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Tilsynets overordnede konklusioner. 

Overordnet set har tilsynet ikke påvist større problemer med afholdelsen 

af prøver på skolerne. Dog viser tilsynet, at en betydelig andel kursister 

ikke deltager i prøverne. Herudover har tilsynet afdækket nogle opmærk-

somhedspunkter i forhold til afholdelsen af prøver og indberetning af 

prøveresultater, som skolerne bør være opmærksomme på,  som er be-

skrevet nedenfor. 

 

Deltagelse i prøverne 

Prøveresultaterne fra 1. kvartal 2020 viser, at en betydelig andel af kursi-

sterne ikke har deltaget i prøverne i perioden. Der er en del spredning på 

landsplan, og nogle skoler haf haft en meget høj andel af kursister, der 

ikke har deltaget i prøverne. Tilsynet har vist, at der kan være forskellige 

årsager til, at kursisterne ikke deltager i prøver, hvoraf skolerne bl.a. har 

nævnt usikkerhed ved prøvesituationen, manglende motivation, mv. Her-

udover har der i flere tilfælde været tale om fejlindberetninger eller aflys-

ning/udskydelse af kurser pga. corona-situationen.  

 

Styrelsen skal i den forbindelse fremhæve, at prøverne anses for at være 

en del af kurserne i AMU, og at det forventes, at skolerne har fokus på at 

understøtte, at kursisterne deltager i prøverne. Flere skoler i tilsynet har 

udtrykt, at de oplever en positiv udvikling i kursisters og virksomheders 

indstilling til prøverne, og at der arbejdes målrettet på at styrke dialogen 

med virksomheder og kursister om prøverne og nedbryde barrierer for 

prøvedeltagelse. Styrelsen finder denne udvikling meget positiv og vil 

fremadrettet følge udviklingen i forhold til, hvor mange der deltager i 

prøverne i AMU. 

 

Problemer med indhold i prøverne 

Tilsynet har påvist, at enkelte skoler har oplevet indholdsmæssige proble-

mer med prøverne, og i et enkelt tilfælde er der tildelt dispensationer til 

deltagerne på baggrund af fejl i en prøve. 

 

Styrelsen skal i den forbindelse understrege, at det er meget vigtigt, at 

skolerne tager kontakt til efteruddannelsesudvalget, hvis der er fejl eller 

problemer med indholdet i en prøve, med henblik på at prøven kan blive 

tilrettet. Det har stor betydning for den løbende kvalitetssikring af prø-

verne. Det skal ligeledes fremhæves, at skolerne ikke kan tildele dispensa-

tion til deltagerne på baggrund af fejl i en prøve. Skolen skal i stedet rette 

henvendelse til efteruddannelsesudvalget, som kan rette prøven til og 

evt. trække prøven midlertidigt tilbage, hvis der er behov for det. Herved 

undtages uddannelsen midlertidigt for prøvekravet, indtil den nye prøve 

er klar. 
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Opfølgning på prøveresultater 

Det er vigtigt, at skolerne løbende følger med i, hvordan det går med af-

holdelsen af prøverne på skolen. Prøveresultaterne giver vigtig informa-

tion om, hvordan det går med afholdelsen af prøver på skolens forskel-

lige kurser, og om deltagerne opnår målet med kurserne. Prøveresulta-

terne bør derfor inddrages aktivt i skolens generelle kvalitetssikringsar-

bejde. Tilsynet har vist, at flere skoler allerede har fokus på dette, men 

der er også skoler, som ikke har tilrettelagt procedurer, der understøtter 

dette. Styrelsen vil i den forbindelse gerne opfordre til, at alle skoler har 

fokus på at få integreret prøveresultaterne i skolens kvalitetssikringsar-

bejde i forhold til kurserne på AMU. 

 

Indberetning af prøveresultater 

Tilsynet har vist, at der er mange skoler, som har manglet at indberette 

prøveresultater eller har indberettet prøveresultaterne i forkerte katego-

rier. Styrelsen blev i løbet af foråret 2020 opmærksom på dette og ud-

sendte i den forbindelse et brev til alle AMU-udbydere, d. 9. juni 2020, 

der bl.a. indeholdt konkrete præciseringer i forhold til indberetning af 

prøveresultater. Brevet kan findes her. Herudover har STIL haft løbende 

fokus på at vejlede skolerne om korrekt indberetning af prøveresultater.  

 

Tilsynet har bl.a. vist, at flere skoler har anvendt kategori 2. ”Bevis op-

nået ved dispensation”, på et forkert grundlag. Styrelsen vil i den forbin-

delse som tidligere understrege, at denne kategori kun skal anvendes, når 

der er tildelt dispensation til deltagerne, efter de regler om dispensation, 

der fremgår af AMU-bekendtgørelsen. Hvis et kursus eller en prøve ud-

skydes eller aflyses på grund af corona-situationen, anvendes kategori 5. 

”Bevis ikke opnået på grund afbrud eller udeblivelse”. Ligeledes skal ka-

tegori 3. ”Bevis opnået ved individuel kompetencevurdering” kun anven-

des, når beviset er opnået som led i en individuel kompetencevurdering. 

Denne kategori skal ikke anvendes, når deltageren har fulgt et kursus på 

normal vis. Styrelsen vil følge indberetningerne på denne kategori og 

vurdere, om der evt. skal justeres i retningslinjerne for indberetning af 

prøveresulter for IKV. 

 

Tilsynet har desuden vist, at en stor andel af skolerne har manglet at ind-

berette en væsentlig andel af deres prøveresultater. De pågældende skoler 

er blevet kontaktet af styrelsen. Styrelsen vil i den forbindelse gerne un-

derstrege, at skolerne er forpligtede til at indberette prøveresultater til 

styrelsen, og styrelsen vil løbende følge op på, om skolerne lever op til 

denne forpligtelse. 

 

Styrelsen vil gerne opfordre til, at skolerne har fokus på at få indberettet 

alle prøveresultater og på at få dem indberettet korrekt. Dette er en for-

udsætning for, at der kan genereres et dækkende datagrundlag, som teg-

ner et retvisende billede af afholdelsen af prøver på skolerne. Styrelsen er 

opmærksom på, at skolerne har oplevet forskellige udfordringer i forhold 

https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/puljer--forsoeg-og-kvalitetssikring/kvalitetssikring-og-tilsyn/tilsyn
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til indberetningerne, og STIL har derfor også løbende fokus på at vejlede 

skolerne omkring indberetning af prøveresultater. 

 

Skoler, der anvender et andet administrativt system end EASY-A skal 

indberette oplysninger om kursusdeltagernes resultater fra prøvebelagte 

AMU kurser via AMU-indberetningen til STIL. Bemærk, at der i AMU-

indberetningen fremgår to felter ”ResultatProevebelagt” og ”ResultatIk-

keProevebelagt” som hhv. benyttes til resultater for kurser med tilknyt-

tede UVM-prøver (prøvebelagt) og resultater for ikke prøvebelagte kur-

ser og kurser med certifikatprøver (ikke prøvebelagt). Se beskrivelse af 

indberetningen her (under overskriften ”datavarehuset” og ”Indberet-

ningsstruktur for AMU-indberetning til Datavarehuset”). Bemærk i den 

forbindelse, at der kan være nogle tilfælde, hvor AMU kurser har tilknyt-

tet en UVM-prøve, men er undtaget for prøvekravet, når kurserne indgår 

som valgfrit modul i bestemte certifikatuddannelser, fx kvalifikationsud-

dannelse for chauffører.  

 

I forbindelse med registrering af prøveresultater fra de nye studieadmini-

strative systemer vil STIL udarbejde en vejledning til brug for skoler og 

leverandører.   

 

Institutioner, der fortsat anvender EASY-A skal som tidligere registrere  

prøveresultater via en webapplikation, som STIL stiller til rådighed, se 

vejledning her (under overskriften ”indberetning af prøveresultater” og 

spørgsmålet ”hvordan skal skolerne indberettet prøveoplysningerne?”.  

 

Indførelsen af et generelt prøvekrav i AMU har været en helt ny og om-

fattende opgave for skolerne, og styrelsen finder det meget positivt, at  

skolerne er kommet så langt med implementeringsarbejdet, og at største-

delen af kursisterne består prøverne. Det er forventeligt, at der ville opstå 

udfordringer af forskellig karakter undervejs, og med dette brev vil sty-

relsen gerne opfordre skolerne til at fortsætte det gode arbejde og have 

fokus på at få løst de udfordringer, der opstår, bl.a. i forhold til de op-

mærksomhedspunkter, der er gennemgået i dette brev.  

 

Styrelsen vil fortsat have fokus på at følge, hvordan det går med prøveaf-

holdelsen og planlægger i den forbindelse at gennemføre et opfølgende 

tilsyn i løbet af 2021. Karakteren af tilsynet vil blive nærmere fastlagt, når 

styrelsen har gennemgået de prøveresultater, der lægges til grund for til-

synet. 

 

Spørgsmål 

Spørgsmål til dette brev kan rettes til Mette Hartvig; 

Mette.Hartvig@stukuvm.dk, tlf. 33 92 56 67 

 

Spørgsmål til indberetning af prøveresultater kan rettes til Thomas 

Quaade; Thomas.Quaade@stil.dk, tlf. 35 87 83 29 

https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-systemer/integrationer-og-gaeldende-graensefladebeskrivelser
https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/undervisningens-tilrettelaeggelse-og-proever/proever-i-amu/proever-i-amu-til-uddannelsesinstitutioner
mailto:Thomas.Quaade@stil.dk
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Med venlig hilsen 

 

Anne Mette Vang-Rydall 

Chefkonsulent 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Kontor for Voksen- og Efteruddannelser 

 

 


