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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  

5. februar 2021  

 (…) 
 
Side 3 af 5 
”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.” 
 

Side 4 af 5 
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 niveau (…) 
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). (…) 
Prøver der aflyses 
8. Alle øvrige prøver, som ikke er nævnt under nr. 1-7, aflyses. 
Prøver der fjernes fra udtrækket 
(…) 
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 
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leder vurderer, at eleverne ikke har kunnet modtage tilstrækkelig undervisning/forberedelse med 
fysisk tilstedeværelse pga. COVID-19-relateret nedlukning. (…) 
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. 

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. 

(…) 
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