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Bekendtgørelse om folkeskolens prøver 

Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i 

høring.  

 

Ændringerne i bekendtgørelsesudkastet består af rettelser og præciserin-

ger, der bl.a. skal sikre, at prøvekravene ved de enkelte prøver i højere 

grad er i overensstemmelse med kompetencemålene i Fælles Mål. Be-

kendtgørelsen er desuden udarbejdet som opfølgning på aftalen om styr-

kede gymnasiale uddannelser fra juni 2016 og den efterfølgende ud-

møntning i lovgivningen, der indeholder skærpede adgangsforudsætnin-

ger. Herudover indeholder bekendtgørelsen ændringer, der realiserer 

nogle af de initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver, som fol-

keskoleforligskredsen blev enige om i november 2014. 

 

Bekendtgørelsen forventes udstedt den 1. januar 2018. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal anmode om at modtage 

eventuelle bemærkninger, som bekendtgørelsesudkastet måtte give an-

ledning til. Eventuelle bemærkninger skal være styrelsen i hænde senest 

fredag den 1. december 2017, kl. 12.00.  

 

Bemærkningerne bedes sendt til e-mailadressen: fp@stukuvm.dk med 

angivelse af ”Høringssvar vedrørende ny prøvebekendtgørelse” i emne-

feltet.  

 

Spørgsmål vedrørende bekendtgørelsen kan rettes til: Dorte Møller Jen-

sen på tlf.: 33 92 51 82 eller på e-mailadressen: dojen2@stukuvm.dk  

 

Nedenfor følger en kort redegørelse for de større ændringer i bekendtgø-

relsesudkastet:  

 

 Nyt bevis for folkeskolens afgangseksamen  
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Fra skoleåret 2017/2018 indføres som noget nyt folkeskolens af-

gangseksamen med tilhørende bestå-krav. De obligatoriske 9.-

klasseprøver ændres ikke og videreføres som hidtil.  

 

For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal eleven have opnået 

mindst 2,0 i gennemsnit i de obligatoriske 9.-klasseprøver  

 

Bekendtgørelsesudkastet er rettet til i henhold til denne ændring og 

indeholder en ændring om udstedelse af et bevis for folkeskolens 

afgangseksamen. Dette bevis skal udstedes til elever, der opnår et 

gennemsnit på 2,0 eller derover ved folkeskolens syv obligatoriske 

prøver. Elever, der ikke består folkeskolens afgangseksamen, skal 

fortsat have udstedt et 9. klassebevis. 

 

Elever, der ikke opfylder bestå-kravet i 9. klasse, vil kunne aflægge 

de bundne prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse, og 

dermed opfylde bestå-kravet og få udstedt bevis for folkeskolens 

afgangseksamen.  

 

 Udstedelse af digitale beviser  

Ved udgangen af skoleåret 2017/2018 skal skolerne desuden ud-

skrive digitale beviser til de elever, der forlader folkeskolen efter 7. 

klassetrin. Skolens leder vil dog stadig have mulighed for at udlevere 

et papirbevis til eleverne. Skolerne skal i den forbindelse registrere 

elevernes karakterer fra folkeskolens prøver til en nyudviklet data-

base (Karakterdatabasen). Karaktererne i Karakterdatabasen vil 

samtidig danne grundlag for optaget til ungdomsuddannelserne.  

  

Præcisering af adgang til hjælpemidler via internettet 

I bekendtgørelsesudkastet præciseres det, at eleverne som udgangs-

punkt ikke må tilgå internettet ved prøverne. Skolens leder kan dog 

give tilladelse til at anvende internettet til at tilgå specifikke hjælpe-

midler, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt ved prøven. 

Ligeledes præciseres det, at internettet ikke må anvendes som fagligt 

hjælpemiddel ved andre prøver end i dansk, skriftlig fremstilling, 9. 

og 10. klasse. 

 

 Obligatorisk digital afholdelse af 9.-klasseprøven i dansk, læs-

ning og retskrivning, samt prøven i læsning og sprogbrug (del 

a) ved 10.-klasseprøven i dansk, skriftlig fremstilling  

Et af de initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver, som 

folkeskoleforligskredsen blev enige om i november 2014, er, at det 

fremadrettet skal være obligatorisk for alle skoler at afholde digitale 

selvrettende prøver. Med bekendtgørelsen lægges der op til, at det 

også vil være obligatorisk at aflægge 9. klasseprøven i dansk, læsning 

og retskrivning, samt prøven i læsning og sprogbrug (del a) ved 10. 

klasseprøven i dansk, skriftlig fremstilling, som digitale selvrettende 
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prøver fra og med prøveterminen maj-juni i skoleåret 2017/2018. 

Skolerne kan således ikke fremover vælge at afholde disse prøver på 

papir. 

 

 Mulighed for at aflægge 9.-klasseprøven i lytte- og læsefærdigheder i 

engelsk, tysk og fransk og 10.-klasseprøven i sprog og sprogbrug i 

engelsk, tysk og fransk som digital selvrettende prøve 

I udkastet til bekendtgørelsen lægges der op til, at skolerne får mu-

lighed for at vælge, om delprøverne skal aflægges som digitale selv-

rettende prøve eller på papir. De digitale selvrettende prøver bliver 

bedømt i test- og prøvesystemet, hvorimod prøven på papir skal 

rettes af en kvalificeret lærer på skolen, som ikke er elevernes faglæ-

rer i faget.   

 

 Fastsættelse af minimumsantal på eksempler af multimodale 

og æstetiske tekster til den mundtlige prøve i dansk i 9. og 10. 

klasse. 

I bekendtgørelsesudkastet foreslås et minimumsantal på 4 eksem-

pler inden for multimodale og æstetiske tekster til den mundtlige 

prøve i dansk i 9. og 10. klasse. Med denne ændring vil der være hø-

jere overensstemmelse med kravene i Fælles Mål. 

 

 Vurderingskriterierne for fagene historie, kristendomskund-

skab og samfundsfag er blevet udfoldet og konkretiseret i for-

hold til fagets formål og kompetenceområder. 

Der er tale om en præcisering og en tydeliggørelse, således at vurde-

ringskriterierne i højere grad understøtter lærers og censors vurde-

ring af elevens faglige færdigheder, viden og kompetencer til den 

enkeltfaglige prøve med selvvalgt problemstilling. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Dorte Møller Jensen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 51 82 

dorte.moller.jensen@stukuvm.dk 


