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Høringsbrev 

 
Hermed sendes udkast til revideret bekendtgørelse om folkeskolens prøver i 
høring.  
 
Nedenfor følger en kort redegørelse for de væsentligste ændringer i be-
kendtgørelsesudkastet. Bekendtgørelsesudkastet indeholder også en række 
øvrige præciseringer og rettelser til eksisterende bestemmelser. 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal anmode om at modtage  
eventuelle bemærkninger, som bekendtgørelsesudkastet måtte give anled-
ning til. Eventuelle bemærkninger skal være styrelsen i hænde senest torsdag 
den 26. september 2019 kl. 12.00. 
 
Bemærkningerne bedes sendt til e-mailadressen: fp@stukuvm.dk med  
angivelse af ”Høringssvar vedrørende ny prøvebekendtgørelse” i  
emnefeltet.  
 
Spørgsmål vedrørende bekendtgørelsen kan rettes til undertegnede på direk-
te tlf.: 2342 4701 eller på e-mailadressen: Marie.Steinmetz-
Beck.Bender@stukuvm.dk 
 
Bunden prøve i de praktiske/musiske valgfag i 8. klasse  
Som led i udmøntningen af lov nr. 209 af 5. marts 2019 om ændring af lov 
om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efter-
skoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler (styrket praksisfaglighed 
m.v.) skal alle elever i 8. klasse fra skoleåret 2020/2021 aflægge en bunden 
prøve i et af de toårige praktiske/musiske valgfag: madkundskab, håndværk 
og design, billedkunst eller musik. Rammerne og kravene til de nye prøver i 
de praktiske-musiske valgfag billedkunst og musik er skrevet med afsæt i de 
nye Fælles Mål i valgfagene billedkunst og musik. Som konsekvens heraf er 
der desuden foretaget enkelte justeringer i prøven i håndværk og design.  
 
Elever, der forlader folkeskolen efter 9. klasse, vil derfor fra 2021/2022 
have aflagt 8 obligatoriske prøver, hvoraf de seks er bundne og to er fundet 
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ved udtræk. Resultatet af prøven vil indgå i beregningen af karaktergennem-
snit for folkeskolens afgangseksamen. 
 
Styrkelse af de digitale prøver i fysik/kemi, biologi og geografi  
Fra skoleåret 2019/2020 styrkes de digitale prøver i fysik/kemi, biologi og 
geografi. De nye prøver vil indeholde flere opgaver, og prøvens varighed 
øges fra ½ time til 1 time. Her udover bliver prøven opdelt i tre temaer, og 
der vil kunne tilføjes nye elementer i opgaverne, f.eks. video. Endelig æn-
dres vurderingskriterierne, så de i højere grad relaterer sig til naturfagenes 
kompetenceområder, hvilket tydeliggør sammenhængen til vurderingskrite-
rierne for den bundne fælles naturfagsprøve i fysik/kemi, biologi og geogra-
fi. 
 
Præciseringer og ændringer til den fælles naturfagsprøve 
Erfaringer med den fælles naturfagsprøve, herunder følgeforskningen, 
censorevalueringer og henvendelser fra sektoren peger på nogle uhen-
sigtsmæssigheder, som har givet anledning til justeringer i prøvebekendt-
gørelsens fagbilag. Overordnet drejer det sig om:  
- Præcisering af elevens mulighed for løbende vejledning frem mod 

prøven fra lærere i alle tre naturfag og ikke kun fra eksaminator. 
- Præcisering af kravet om, at de uddybende spørgsmål skal stilles un-

der prøven samt en tydeliggørelse af, at de uddybende spørgsmål skal 
have fokus på flere kompetenceområder. 

- Justering af prøvens vurderingskriterier så de bliver mere operatio-
nelle, og så der er en tydeligere sammenhæng til kompetenceområ-
derne i Fælles Mål.   

 
Idrætsprøven 
Der er tilføjet en ny bestemmelse i prøvebekendtgørelsens § 33, der på 
baggrund af en konkret, individuel vurdering giver mulighed for, at elever 
med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne med massive, sammensatte hjælpe-
behov, for hvem deltagelse i den fysiske del af idrætsprøven er en umulighed, eller ele-
ver, som er i en livstruende tilstand (fx elever med massive spiseforstyrrelser), kan 
fritages for at blive bedømt på de kropslige færdigheder i prøven i idræt. Elever, som 
bliver omfattet af den nye bestemmelse, prøves alene i sammensætning 
af praksisprogram og idrætsfaglig viden og skal således ikke vurderes ud 
fra deres kropslige færdigheder.  
 
Krav til prøveaflæggelse på 9. klasseniveau for elever i 10. klasse  
Som konsekvens af de nye adgangsforudsætninger til ungdomsuddannel-
serne fastsættes det, at elever i 10. klasse, der ønsker at aflægge prøve på 
9. klasseniveau i skriftlig dansk og/eller matematik, skal aflægge alle del-
prøver i de nævnte fag, før den skriftlige prøve kan betragtes som aflagt. 
Dette er for at sikre, at elever i 10. klasse kan bevare deres eventuelle 
retskrav på optagelse på en ungdomsuddannelse.   

 
Skærpelse og præcisering af krav til gentagen og gensidig censur 
Det indskærpes og præciseres, at to skoler, der indgår i et censorsamar-



 3 

bejde, ikke må planlægge gentagen og gensidig censur inden for en sam-
let periode på to år. 
 
Fastsættelse af klagefrist i forbindelse med prøver 
Der fastsættes en klagefrist på 2 uger, efter bedømmelsen er meddelt 
eleven. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke.  
 
Fastsættelse af krav i forbindelse med håndtering af afgørelser 
Det fastsætte nu, at afgørelser truffet på skolen i forbindelse med klager, 
fejl og mangler ved en prøve, bortvisning fra en prøve eller prøveaflæg-
gelse på særlige vilkår eller fritagelse skal følge forvaltningslovens regler.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Marie Steinmetz-Beck Bender 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. + 2342 4701 
Marie.Steinmetz-Beck.Bender@stukuvm.dk 
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