Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance om
håndtering af prøver i 1. halvår af 2021 på Børne- og
Undervisningsministeriets område

Elever og kursister, som står overfor at skulle til prøve i foråret og sommeren
2021, har været hjemsendt til nødundervisning ifm. COVID-19. Udover at de fleste elever har været sendt hjem siden 16. december 2020, har der i løbet af skoleåret også været regionale og lokale hjemsendelser, hvor eleverne kan være gået glip
af forholdsvis meget tilstedeværelsesundervisning. Oveni skal også lægges hjemsendelserne i foråret 2020.
De særlige omstændigheder omkring undervisningen både i dette og forrige skoleår kan have betydning for elever og kursisters mulighed for at honorere de faglige mål til de kommende prøver. Foreløbige undersøgelser viser således, at perioden med COVID-19-foranstaltninger og fjernundervisning har ført til et vist læringstab, om end dette ikke kan kvantificeres på nuværende tidspunkt.
I lyset af den særlige situation med lukning af skoler og uddannelsesinstitutioner
og nødundervisning som følge af COVID-19, har regeringen den 5. februar 2021
indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal
Alliance om håndtering af prøver i 1. halvår af 2021, så de elever og kursister, som
står overfor at skulle til prøve, stilles lige ift. tidligere og kommende årgange.
Aftalepartierne er enige om, at håndteringen af prøver på børne- og undervisningsområdet ifm. COVID-19 bygger på otte centrale principper, der er beskrevet
i boks 1.
Boks 1
Centrale principper for håndtering af prøver ifm. COVID-19

1.

Elever eller kursister må ikke bremses i deres videre uddannelse.

2.

Eleverne og kursister tilstræbes så vidt muligt stilles lige ift. forudgående og kommende årgange.

3.

I det omfang prøver aflyses, prioriteres afholdelse af prøver i centrale fag, og den frigivne tid bruges til
ekstraundervisning og tid til at understøtte den sociale trivsel.

4.

Der skal afholdes nogle prøver af hensyn til prøvetræning, som mange elever skal bruge i videre
uddannelsesforløb.

5.

Der skal også afholdes prøver af hensyn til, at elever kan gå til prøve og få en mulighed for at vise, hvad
de kan og blive bedømt af en anden.

6.

Afholdelsen af mundtlige prøver skal tage højde for et eventuelt fagligt efterslæb ved lokalt at se bort fra
dele af nødundervisningen.
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7.

Der skal sikres en festligholdelse af studenterhueprøve og bestået afsluttende prøve på eud, herunder
svendeprøven.

8.

Prøveafholdelsen skal kunne ske sundhedsmæssigt forsvarligt.

Aftalepartierne bemærker, jf. princip 3, at skoler og institutionerne lokalt planlægger den tid, som aflysning af prøver frigiver, til en forlængelse af undervisningen.
Lærernes arbejdstid omlægges til undervisning frem for forberedelse og afholdelse
af prøver, herunder censur. Undervisningsfrie dage begrænses således mest muligt.
Aftalepartierne er desuden enige om, at skoler og institutioner kan bruge den frigivne tid til hurtigst muligt at vurdere elevernes faglige niveau i de fag, som de skal
til prøve i, så eleverne klædes bedst muligt på.
Aftalepartierne er enige om, at det er vigtigt, at elever på de gymnasiale uddannelser skal sikres en prøve, som afslutter deres forløb med en begivenhed, hvor de
får studenterhue. Aftalepartierne er derfor også enige om, at der skal være minimum en mundtlig udtræksprøve for 3.g’ere og for elever på 2.hf, som kan fungere
som huebegivenhed, jf. også bilaget bagerst.
Aftalen er uddybet i vedlagte bilag, og det bemærkes, at håndteringen forudsætter
ikrafttræden af lovforslag L 114, hvorefter den aftalte udmøntning vil blive sat i
værk. Børne- og undervisningsministeren vil udstede bekendtgørelsesregler i overensstemmelse med aftalen den 1. marts 2021 samtidig med, at forlængelsen af
nødloven træder i kraft.
Aftalepartierne er enige om snarest at forhandle tiltag til udbedring af elevernes
mulige faglige efterslæb. Ved samme lejlighed vil partierne drøfte initiativer, som
kan frigive tid på skolerne til yderligere undervisning.
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Bilag
Aftalepartierne er enige om håndteringen af prøver, som beskrevet i tabel 1-3 nedenfor. Aftalepartierne er også enige om, at optagelsesprøver til ungdomsuddannelserne fortsat afholdes, og at i de fag, hvor en prøve aflyses, ophøjes standpunktskarakteren til prøvekarakter. På de uddannelser, hvor der normalt ikke gives standpunktskarakter, fx på hf, gives der en afsluttende standpunktskarakter,
hvis en prøve aflyses. Den enkelte lærer kan efter institutionens beslutning vælge
at afholde en faglig vurderingssamtale med eleven.
1. Grundskolen
Tabel 1
Håndtering af prøver på grundskoleområdet

Prøver der afholdes
1.

Følgende fire prøver afholdes i 9. klasse: Dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk (mundtlig), og matematik
(skriftlig)

2.

Følgende fire prøver afholdes i 10. klasse: Dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (mundtlig og
skriftlig)
Prøver der aflyses

3.

Alle øvrige prøver i 8., 9., og 10. klasse, som ikke er nævnt under nr. 1 og 2, aflyses, herunder den
praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse, samt de to udtræksprøver i 9. klasse. Ved de aflyste prøver
får eleverne ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Udtrækket fastholdes, så elever får
ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter i de fag, som de får udtrukket.

4.

Frivillige prøver i 8. klasse og 9. klasse aflyses.
Øvrige initiativer

5.

Der gives mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisning, der er foregået som
nødundervisning. ifm. udarbejdelse af de mundtlige eksamensspørgsmål.

6.

Prøveudtrækket offentliggøres den 26. marts 2021, så elever og lærere tidligere har kendskab til de fag,
hvor eleverne skal have standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter.

7.

Perioden for gennemførelse af det andet sprogprøveforsøg i børnehaveklassen forlænges, så
gennemførelsen udvides til hele marts måned.

8.

Fristen for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer udskydes til medio juni mhp. at mindske det
faglige efterslæb.
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2. De gymnasiale uddannelser
Tabel 2
Håndtering af prøver på de gymnasiale uddannelser

Prøver der afholdes
1.

1. og 2.g: Der udtrækkes 1 prøve i 1.g og 1 mundtlig prøve i 2.g.

2.

1.hf: Prøver i naturvidenskabelig faggruppe (to mundtlige prøver).

3.

3.g : Mundtligt forsvar af SRP/SOP, dansk (skriftligt), 2 mundtlige prøver i studieretningsfag eller andet
A-niveaufag. Htx-elever, der har afsluttet SOP i vinterterminen, kan vælge at få karakteren for det
skriftlige produkt annulleret og gå til mundtligt forsvar mhp. en samlet karakter (som kan være lavere end
tidligere modtagne karakter). Fravælger eleven, der har afsluttet SOP i vinterterminen, det mundtlige
forsvar, skal eleven til 3 mundtlige prøver i studieretningsfag eller andet A-niveaufag.

4.

2.hf: Dansk (skriftlig), 3 mundtlige prøver

5.

Hf-enkeltfag/GSK/SOF: Op til 4 prøver, herunder EP-forsvar

6.

Merkantile eux-elever, der ikke afslutter det studieforberedende år og tekniske eux-elever, der
ikke afslutter deres uddannelse: Én mundtlig prøve

7.

Merkantile eux-elever, der afslutter det studieforberedende år og tekniske eux-elever, der afslutter
deres uddannelse: Mundtligt forsvar af EOP, dansk (skriftlig) samt yderligere 2 mundtlige prøver
(tekniske eux-elever, der har aflagt en eller flere af disse prøver udtrækkes hvis muligt i andre tilsvarende
prøver).
Eleverne sikres overgang mellem forløb i eux’en uanset prøveaflysning. Det lægges således op til at, at
de afsluttende prøver for eud-fagene fortsat afholdes, jf. tabel 3. Det gælder også for eux-elever.
Prøver der aflyses

8.

Alle øvrige prøver, som ikke er nævnt under nr. 1-7, aflyses.

9.

De mundtlige prøver i matematik aflyses på alle niveauer, og de skriftlige prøver i matematik på C- og B-

Prøver der fjernes fra udtrækket

niveau aflyses. Der tilbydes en frivillig, skriftlig intern prøve i matematik B, som indikerer, om eleven har
behov for indhentning af et fagligt efterslæb ved et ekstra kursus. Resultatet af prøven må ikke have
indflydelse på den skriftlige standpunktskarakter.
10. Institutionerne gives mulighed for lokal aflysning af prøver i fag med praktisk dimension, som fx teknikfag
og teknologi på htx samt naturvidenskabelige og kunstneriske fag, hvis institutionens leder vurderer, at
eleverne ikke har kunnet modtage tilstrækkelig undervisning/forberedelse med fysisk tilstedeværelse
pga. COVID-19-relateret nedlukning. Ved aflysning af prøven vælges hvis muligt en anden prøve i
prøvefagsudtrækket, så eleven ikke kommer til færre prøver end det centralt fastsatte antal prøver for
elever på den pågældende årgang.
11. Ved prøver, der fjernes fra udtrækket, vælges, hvis muligt en anden prøve i prøvefagsudtrækket, så
eleven ikke kommer til færre prøver end det centralt fastsatte antal prøver for elever på den pågældende
årgang.
Øvrige initiativer
12. Det sikres, at eleverne får en studenterhueprøve.
13. Der gives mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisning, der er foregået som
nødundervisning, ifm. udarbejdelse af de mundtlige eksamensspørgsmål.
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14. Prøveudtrækket offentliggøres, når institutionen har kontrolleret eksamensplanen primo maj, så elever og
lærere tidligere har kendskab til de fag, som der skal aflægges prøve i.
15. Fristen for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer udskydes til medio juni mhp. at mindske fagligt
efterslæb. Der afgives dog efter sædvanlig praksis standpunktskarakter i fag, som eleven skal til prøve i,
inden prøven afholdes.
16. Der gives mulighed for at prioritere kernestoffet i læreplaner på bekostning af det supplerende stof i
undervisningen i de fag, der afsluttes i indeværende skoleår.
Anm: Prøver, der ikke er defineret i aftaleteksten, fastlægges ud fra prøvefagsudtrækket.

3. Erhvervs- og voksenuddannelsesområdet samt forberedende tilbud
Tabel 3
Håndtering af prøver på erhvervs- og voksenuddannelsesområdet samt forberedende tilbud

Prøver der løbende afholdes fra den 1. marts til den 31. juli
1.

Erhvervsuddannelser: Afsluttende prøver, herunder svendeprøver, grundforløbsprøver og prøver i
certifikatfag og prøver i uddannelsesspecifikke fag.

2.

AMU: Alle prøver, herunder certifikatkurser og øvrige kurser.

3.

FVU: Dansk trin 4 og matematik trin 2 (kompetencegivende).

4.

Prøveafholdelse på erhvervsuddannelser, AMU og forberedende voksenundervisning (FVU) afholdes
efter de almindeligt gældende nødprøveregler med mulighed for efter lokal vurdering at aflyse eller
udskyde prøven. På AMU certifikatkurser mv. gælder de almindelige regler, da disse kurser er undtaget
for hjemsendelse.
Øvrige prøver der afholdes med fast prøvetermin (AVU)

5.

Mundtlige prøver i dansk og dansk som andetsprog (niv. G, D) og matematik (niv. G, D) (som er
optagelseskrav til hf og eud). Fagene på D niv. indgår desuden i optagelsen til hf. Dette er under
forudsætning af, at undervisningen med fysisk fremmøde genoptages fra 1. marts. Såfremt den fysiske
tilstedeværelsesundervisning først genoptages efter 1. marts, forlænges undervisningen til 15. juni, og
alle prøver aflyses og erstattes af standpunktskarakterer, der ophøjes til prøvekarakterer.
Prøver der aflyses

6.

Alle øvrige prøver, som ikke er nævnt under nr. 1 – 5, aflyses, herunder alle prøver på FGU, hvor der i
stedet gives en standpunktsbedømmelse i forlængelse af en individuel evalueringssamtale.
Øvrige initiativer

7.

Der gives mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som
nødundervisning ifm. udarbejdelse af de mundtlige eksamensoplæg på eud og avu.

8.

Der gives mulighed for at prioritere kernestoffet i læreplaner på AVU på bekostning af det supplerende
stof i undervisningen i de fag, der afsluttes i indeværende skoleår.

