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Kommende tilsyn med prøver samt indskærpelse af regler for afholdelse af prøver og indberetning af prøveresultater
Som opfølgning på indførelsen af et generelt prøvekrav i AMU planlægger styrelsen at gennemføre et tilsyn med skolernes praksis for afholdelse
af prøver på baggrund af de indrapporterede prøveresultater i 1. og 2.
kvartal 2020. Tilsynet har til formål at give styrelsen et indblik i, hvordan
det går med implementering af det nye prøvekrav på skolerne og danne
udgangspunkt for dialog med de skoler, hvor der ser ud til at være problemer.
Tilsynet forventes at tage udgangspunkt i de prøveresultater, som skolerne indberetter for 1. og 2. kvartal 2020, hvor en stor del af arbejdsmarkedsuddannelserne har været tilknyttet en prøve. Styrelsen er opmærksom på, at vilkårene for afholdelse af undervisningen og de tilknyttede
prøver har været stærkt påvirkede af nedlukningen af skolerne i dele af
denne periode, og det vil der bliver taget højde for i tilrettelæggelsen af
tilsynet.
Tilsynet vil have følgende primære fokuspunkter:
 Omfang og indhold af skolernes dispensationer fra prøvedeltagelse
til AMU-deltagere, idet udgangspunktet er, at dispensationer er undtagelsen.
 Omfang af ikke-beståede/omprøver fordelt på institutioner, idet
udgangspunktet er, at AMU-udbyderne forventes at levere undervisning, der gør det muligt at bestå.
 Omfang af ikke-beståede/omprøver fordelt på uddannelser, bl.a.
for at se på, om prøvernes kvalitet er i orden.
 Om AMU-udbyderne overholder forpligtelsen til at afholde prøver
på de arbejdsmarkedsuddannelser, der er godkendt prøve til.
Der vil blive taget nærmere stilling til tilrettelæggelsen af tilsynet og afgræsningen af datagrundlaget, når prøveresultaterne for 1. og 2. kvartal
foreligger.
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Et udsnit at prøverne blev godkendt i 4. kvartal 2019, og flere skoler har
derfor afholdt prøver i denne periode og indberettet prøveresultater til
STIL. STUK har netop fået adgang til de foreløbige data for skolernes
indberetninger, som vil blive offentliggjort i datavarehuset på ministeriets
hjemmeside om få uger. De foreløbige data har et begrænset volumen og
vil derfor ikke blive lagt til grund for et tilsyn. De foreløbige data giver
imidlertid styrelsen anledning til at indskærpe en række forhold omkring
reglerne for afholdelse af prøver og retningslinjerne for indberetningen
af prøveresultater, som opsummeret nedenfor.
Foreløbige prøveresultater og præcisering af regelsættet
Af de foreløbige prøveresultater fremgår der, at der er en stor del af skolerne, som ikke eller kun delvist har indberettet prøveresultater for de
kurser, hvor der har været tilknyttet en prøve i perioden. Styrelsen skal i
den forbindelse indskærpe, at det er et krav, at skolerne afholder og indberetter prøveresultater for de kurser, hvor der er tilknyttet en prøve.
Styrelsen er opmærksom på, at der har været visse prøver, som undervejs
i perioden blev trukket tilbage, mens andre blev tilrettet, og at dette kan
give udslag i indberetningerne.
Flere skoler har desuden udtrykt usikkerhed omkring de kategorier, der
skal indberettes på, hvilket har givet styrelsen anledning til at udarbejde
et vejledende skema, som STIL har sendt ud sammen med linket til den
applikationen, der skal anvendes til indberetning af prøveresultater og
som også kan findes på uvm.dk i faq’en om prøver. Skemaet er vedlagt
som bilag til dette brev.
Hvis en prøve er trukket tilbage skal der ikke indberettes prøveresultater
for den uddannelse, hvor prøven er tilknyttet - i den periode, hvor prøven er inaktiv og ikke har kunne afholdes. Det vil til enhver tid fremgå af
uddannelsesadministration.dk om der er tilknyttet en godkendt prøve til
uddannelsen. Det vil ligeledes fremgå af den ugentlige rapport, hvis en
prøve gøres inaktiv, og udvalgene er også opmærksomme på at oplyse
skolerne, når en prøve gøres inaktiv i forbindelse med en tilretning.
Dispensation for prøver
Flere skoler har indberettet, at en relativt stor andel af kursisterne er blevet tildelt dispensation for prøven i perioden. Styrelsen skal i den forbindelse indskærpe reglerne for dispensation for prøver;
Uddannelsesinstitutionen skal, jf. § 18, stk. 7 i AMU bekendtgørelsen, tilbyde
særlige prøvevilkår til deltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og
til deltagere med tilsvarende vanskeligheder, når institutionen vurderer, at dette
er nødvendigt for at ligestille disse deltagere med andre i prøvesituationen. Uddannelsesinstitutionen kan desuden tilbyde særlige prøvevilkår til deltagere, der
på grund af niveauet på deres sproglige færdigheder i forhold til det sprog, prøven gennemføres på, vurderes at have behov herfor. Hvis en deltager, der er
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omfattet af ovenstående beskrivelse, ikke kan ligestilles med andre, kan uddannelsesinstitutionen efter ansøgning fritage for deltagelse i prøven.

Som det fremgår af ovenstående kan der kun tildeles dispensation til deltagere i ovenstående tilfælde og kun i de tilfælde, hvor deltageren ikke
kan ligestilles med andre i prøvesituation ved at tilbyde deltageren særlige
prøvevilkår.
Det skal samtidig understreges, at kategori 2 og 6 i bilag 1 kun skal anvendes, når deltageren har fået tildelt dispensation. Hvis deltageren er
udeblevet fra prøven, anvendes kategori 5. I perioden med nødundervisning har der været særlig mulighed for at udskyde prøven indtil tilstedeværelse på skolen igen var en mulighed eller i særlige tilfælde undlade at
afholde prøve, hvorved der ikke afholdes prøve på et senere tidspunkt.
Der er ikke en egentlig kategori, der indrammer den sidstnævnte situation, så i disse tilfælde skal skolerne anvende kategori 5 ”Bevis ikke opnået på baggrund af afbrud eller udeblivelse”. Hvis prøven er udskudt til
et senere tidspunkt, svarer det til, at kurset ikke er afsluttet, og der skal
hermed ikke indberettes for den kursusaktivitet, før kurset er afsluttet.
Styrelsen vil i det kommende tilsyn have fokus på omfanget af tildelte dispensationer, og skolerne forventes at kunne redegøre for deres praksis
på dette område.
Individuel kompetencevurdering
De foreløbige prøveresultater viser, at et mindre udsnit af skolerne har
indberettet, at en relativt stor del at kursisterne i denne periode har fået
bevis på baggrund af en IKV. Disse data stemmer ikke overens med den
tilsvarende IKV-aktivitet for denne periode.
Styrelsen skal i den forbindelse indskærpe, at en prøve ikke må erstattes
med en IKV på kurser, der er omfattet af prøvekravet for kursister, som
følger undervisningen på almindelig vis. Der skal således kun indberettes
på denne kategori, når kursisten har gennemgået en egentlig IKV, hvilket
kun er relevant for deltagere, der i forvejen har kompetencer, der svarer
til hele eller dele af målene for den pågældende uddannelse.
Styrelsen vil i det kommende tilsyn have fokus på omfanget af beviser,
der tildeles på baggrund af en IKV, og skolerne forventes at kunne redegøre for eventuelle udsving i perioden.
Udeblivelse fra prøven
Flere skoler har indberettet, at en relativt stor del af kursisterne har afbrudt undervisningen eller er udeblevet fra prøven. Styrelsen skal i den
forbindelse indskærpe, at prøven anses for at være en del af uddannelsen,
og at skolerne er forpligtede til at understøtte, at kursisterne deltager i
prøven. Styrelsen vil i det kommende tilsyn have fokus på antallet af kursister, der udebliver fra prøven og skolerne forventes i den forbindelse at
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kunne redegøre for, hvordan skolen understøtter kursisternes deltagelse i
prøven.
Styrelsen opfordrer generelt alle skoler til at orientere sig i institutionsvejledningen samt at følge med i den faq om prøver, som ligger på uvm.dk.
Den indeholder et stort antal spørgsmål/svar om prøver, og den bliver
løbende opdateret med nye, som udspringer af den dialog, vi har med
skolerne.
Spørgsmål
Spørgsmål til dette brev kan rettes til Mette Hartvig;
Mette.Hartvig@stukuvm.dk, tlf. 33 92 56 67

Med venlig hilsen
Anne Mette Vang-Rydall
Chefkonsulent
Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kontor for Voksen- og Efteruddannelser
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
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Bilag 1. Beskrivelse af kategorier ved indberetning af prøveresultater for prøvebelagte kurser.

Kategori

Beskrivelse
Der er udstedt AMU-bevis til
deltageren på følgende baggrund:

1) Bevis opnået ved bestået prøve
2) Bevis opnået ved dispensation
fra prøvedeltagelse

3) Bevis opnået ved individuel
kompetencevurdering

Deltageren har bestået prøven.
Deltageren har fået tildelt dispensation* for deltagelse i prøven, og
læreren har vurderet, at kursisten
har nået målet med uddannelsen.
Deltageren har gennemgået en individuel kompetencevurdering, og
læreren har vurderet, at deltageren
har kompetencer, der svarer til
målet med uddannelsen.

Der er ikke udstedt AMU-bevis
til deltageren, med følgende
begrundelse:
4) Bevis ikke opnået på grund af
ikke-bestået prøve
5) Bevis ikke opnået på grund af
afbrud eller udeblivelse

6) Dispensation fra prøvedeltagelse uden bevisopnåelse

Deltageren har aflagt prøve men
har ikke bestået den.
Deltageren har ikke aflagt prøven,
fx pga. afbrudt uddannelse, eller
fordi deltageren ikke har ønsket at
tage prøven.
Deltageren har fået tildelt dispensation* for deltagelse i prøven, og
læreren har vurderet, at deltageren
ikke har nået målet med uddannelsen.

* Du

kan læse mere om reglerne for dispensation i Vejledning til uddannelsesinstitutioner samt ministeriets Faq om prøver.
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