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Høring over udkast til ny bekendtgørelse om obligatoriske natio-

nale test i folkeskolen 

 

Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om de nationale test. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal bede om at modtage eventu-

elle bemærkninger, som bekendtgørelsesudkastet måtte give anledning til. 

Eventuelle bemærkninger skal være styrelsen i hænde senest den 6. fe-

bruar 2017. 

 

Høringssvar skal sendes til: nationaletest@stukuvm.dk. Skriv venligst 

”Høringssvar vedrørende ny bekendtgørelse om nationale test” i emne-

feltet. 

 

Spørgsmål vedrørende bekendtgørelsen kan rettes til Frederik Kolind på 

tlf.: 33 92 51 77 eller på e-mailadressen: frederik.kolind@stukuvm.dk.  

 

Udkastet til en revideret bekendtgørelse indeholder blandt andet følgen-

de justeringer: 

 

 Nye nationale test i matematik og engelsk: Folkeskoleforligs-

kredsen har besluttet at indføre en ny obligatorisk test i engelsk mål-

rettet 4. klasse og en ny obligatorisk test i matematik på 8. klassetrin.  

 

 Den obligatoriske testperiode forkortes: Fra skoleåret 2017/2018 

begynder perioden 1. marts – og ikke som i dag 1. februar – og slut-

ter uændret 30. april.  

 

 Nye regler om testafvikling på særlige vilkår: Det fremgår, at 

elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende 

vanskeligheder kan tilbydes at aflægge test på særlige vilkår, når dette 

er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i testsituationen.  
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Bestemmelsen lægger sig tæt op ad bestemmelserne om særlige vilkår 

i forbindelse med aflæggelse af folkeskolens prøver i bekendtgørelsen 

om folkeskolens prøver.  

 

 Præcisering af regler for fritagelse: I bekendtgørelsen tydeliggøres 

det, at det er skolens leder, der træffer afgørelsen om fritagelse for 

gennemførelse af obligatorisk test på baggrund af indstillingen fra læ-

reren og efter samråd med elevens forældre. 

 

Den reviderede bekendtgørelse forventes at træde i kraft fra den 1. au-

gust 2017. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 


