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Høringsbrev 

Hermed sendes udkast til ændring af bekendtgørelse om folkeskolens 
prøver i høring.  
 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 23. august 2021.  
 
Den reviderede bekendtgørelse indeholder ændringer af vurderingskrite-
rierne ved folkeskolens skriftlige prøver i de humanistiske fag med hen-
blik på at styrke pålideligheden ved bedømmelsen af skriftlige prøver.  
 
Opmærksomheden på behovet for præcisering af vurderingskriterierne i 
disse fag opstod blandt andet på baggrund af en anbefaling fra følge-
gruppen for ordningen med en bedømmer ved folkeskolens prøver.  Føl-
gegruppen fulgte implementeringen af den ændrede ordning i de første 
år efter indførelsen i 2016.  
 
Derudover giver den reviderede bekendtgørelse mulighed for, at en prø-
veafholdende skole i helt særlige tilfælde kan rette henvendelse til den 
censor, som har bedømt en skriftlig besvarelse, så censor i tilfælde af 
åbenlyse fejl eller mangler ved bedømmelsen, fx forbytning af besvarel-
ser, fejl ved sammentælling af point og lignende, kan rette op herpå.  
 
Slutteligt indeholder den reviderede bekendtgørelse nogle øvrige, mindre 
ændringer og præciseringer 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 22. 
juni 2021. 
 
Bemærkningerne bedes sendt til e-mailadressen: fp@stukuvm.dk med 
angivelse af ”Høringssvar vedrørende ny prøvebekendtgørelse” i emne-
feltet.  
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Spørgsmål vedrørende bekendtgørelsen kan rettes til: Marie Steinmetz-
Beck Bender på tlf.: 23 42 47 01 eller på e-mailadressen: Marie.Stein-
metz-Beck.Bender@stukuvm.dk 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Marie Steinmetz-Beck Bender 
Specialkonsulent 
Direkte tlf. + 2342 4701 
Marie.Steinmetz-Beck.Bender@stukuvm.dk 
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Bilag 1 

Bestemmelser, der er ændret 
 
 

1. Ændring af vurderingskriterier i FP9- og FP10-prøverne i skrift-
lig dansk, engelsk, tysk og fransk 
 

2. Præcisering af mulighed for revurdering af bedømmelsen af en 
skriftlig prøve hos censor indsættes i § 58. 

 
3. Ændring af § 64, så elektronisk indberetning af karakterer m.v. 

sker til STIL frem for til STUK. 
 

4. Præcisering af regler om lodtrækning i prøven i billedkunst. 
 

5. Tilpasning af ordlyd i reglerne for prøverne i dansk i forhold til 
øvrige regler for faget.  

 
6. Præcisering af reglerne for tilrettelæggelsen af prøven i madkund-

skab. 
 

7. Ændring af krav til kilder i tysk og fransk i 10. klasse 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


