Notat om reglerne for eksamen i folkeskolen og friskolerne
Bemærk: Der er ikke sket nogen ændringer i forhold til den tidligere regulering på området
Retsgrundlag:
Folkeskoleloven - LBK nr. 998 af 16/08/2010 der erstatter LBK nr. 593 af 24/06/2009
Friskoleloven - LBK nr. 755 af 24/06/2010 der erstatter LBK nr. 755 af 24/06/2010
Prøvebekendtgørelsen - BEK nr. 918 af 13/07/2010 der erstatter BEK nr. 749 af 13/07/2009
Folkeskoleloven:
De relevante regler i folkeskoleloven findes i de følgende paragraffer:
§ 13, stk. 3:
Stk. 3. Undervisningsministeren udarbejder test i udvalgte fag og på bestemte klassetrin, som skal
anvendes som led i den løbende evaluering, jf. stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om, i
hvilke fag og på hvilke klassetrin der skal afholdes test, om afviklingen af disse, om gennemførelse af
test på særlige vilkår for elever med særlige behov og om, visse elever kan fritages for at aflægge
test. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at skolerne frivilligt kan anvende testene.

§ 14, stk. 4:
Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om folkeskolens afgangsprøver, herunder om
tidspunktet for prøvernes afholdelse, om kravene i de enkelte fag ved prøverne, om udtrækningen af
fag og prøver, om antallet af prøver i fagene, om prøvernes gennemførelse, om hvilke prøver der
udarbejdes centralt stillede opgaver til, om bedømmelse og karaktergivning, om klager i forbindelse
med prøver, om, at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter, om
afgangsbevisernes udformning, om sygeprøver, om aflæggelse af prøver på særlige vilkår for elever
med særlige behov og om fritagelse for at aflægge folkeskolens afgangsprøver for visse elever.
Undervisningsministeren fastsætter endvidere regler om censorer og kan herunder fastsætte, at
kommunalbestyrelsen skal udpege et antal censorer til at bedømme afgangsprøver i nærmere angivne
fag.

§ 19f, stk. 3:
Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om 10.-klasses-prøver, herunder om tidspunktet
for prøvernes afholdelse, kravene i de enkelte fag ved prøverne, indstilling til prøverne, prøvernes
gennemførelse, hvilke prøver der udarbejdes centralt stillede opgaver til, bedømmelse og
karaktergivning, klager i forbindelse med prøver, at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en
lavere karakter, afgangsbevisernes udformning, sygeprøver samt om aflæggelse af prøver på særlige
vilkår for elever med særlige behov. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om
afholdelse af folkeskolens afgangsprøver, jf. § 14, stk. 2, 1. pkt., for 10.-klasses-elever.

Friskoleloven:
§ 1, stk. 3, 5. Pkt.:
Elever i 10. klasse kan indstille sig til prøver efter folkeskolelovens § 19 f, hvis skolen tilbyder en
undervisning i prøvefagene, der står mål med undervisningen i folkeskolen. Undervisningsministeren
kan meddele lederen af en fri grundskole ret til at afholde 10.-klasses-prøver.

§ 8a, stk.7:
Stk. 7. En fri grundskole skal for sine elever afholde folkeskolens afgangsprøver, medmindre skolen har
meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne. De regler om afgangsprøverne, der
gælder for folkeskolen og dens elever, gælder tilsvarende for en fri grundskole og dens elever, jf.
dog stk. 1-6.

§ 8a, stk. 8:
Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om skolernes meddelelser og indsendelse af
dokumentation efter stk. 1-6, herunder om tidsfrister herfor.

Prøvebekendtgørelsen:
§ 14:
§ 14. Skolens leder skal tilbyde særlige prøvevilkår til elever med psykisk eller fysisk
funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at
ligestille disse elever med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet
ikke sker en ændring af prøvens faglige niveau.
Stk. 2. Beslutningen træffes af skolens leder på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering
og efter samråd med eleven og forældrene.
Stk. 3. Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan dog undlades, hvis skolens leder
vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Elevens synspunkter tillægges
passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.
Stk. 4. Skolens leder sikrer, at forældrene orienteres om, at de til enhver tid kan anmode om, at
pædagogisk-psykologisk rådgivning inddrages.
Stk. 5. De nærmere regler om elever med særlige behov ved folkeskolens afsluttende prøver er
fastsat i bilag 5.

§ 34, stk. 1:
§ 34. Afgangsbeviset må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår, jf. § 14.

§ 41, stk. 1:
§ 41. Klager over forhold ved folkeskolens afsluttende prøver indgives af eleven eller
forældremyndighedens indehaver til skolens leder. Klagen kan vedrøre prøveforløbet, herunder
eksaminators og censors dispositioner, og bedømmelsen af prøven.

Vejledning om fravigelser:
Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver (Skolestyrelsen, oktober
2009).

Regelgrundlaget fremgår af § 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 918 af 13/07/2010 om folkeskolens
afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen).

Bilag 5 i prøvebekendtgørelsen
Elever med særlige behov ved folkeskolens afsluttende prøver, jf. § 14
1. Særlig tilrettelæggelse af prøverne
1.1. Skolens leder skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse af prøver for elever, der har et særligt behov.
1.2. Den særlige tilrettelæggelse kan vedrøre prøvernes form og rammer, herunder brugen af hjælpemidler og tildeling af
ekstra tid. Den kan desuden vedrøre opgaverne, hvis elevens vanskeligheder gør det nødvendigt. I tilfælde af en særlig
tilrettelæggelse skal formålet med prøverne fastholdes.
1.3. Prøverne skal tilrettelægges på samme vilkår, som har været gældende for elevens forudgående undervisning og således
afspejle den måde, eleven har arbejdet på.
2. Procedure
2.1. Antager klasselæreren – i samråd med elevens øvrige lærere – at en elev har behov for en særlig tilrettelæggelse i et eller
flere fag, orienteres eleven og dennes forældre om mulighederne.
2.2. Ønsker eleven at aflægge prøve på de nævnte vilkår, afgiver klasselæreren en indstilling om den særlige tilrettelæggelse til
skolens leder.
2.3. På baggrund af indstillingen fra klasselæreren og efter samråd med elevens forældre og lærerne i de berørte fag træffer
skolens leder beslutning om den særlige tilrettelæggelse. Beslutningen træffes på baggrund af en pædagogisk-psykologisk
udtalelse om, at eleven på grund af sine vanskeligheder ikke vil kunne opnå et prøveresultat, der afspejler den pågældendes
faglige niveau. Udtalelsen afgives på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvori andre sagkyndige kan inddrages.
2.4. Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og
hvis forældrene er enige heri. Forældrene gøres i den forbindelse opmærksom på muligheden for at indhente en pædagogiskpsykologisk vurdering. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.
2.5. Overvejelse om aflæggelse af prøver på særlige vilkår, jf. pkt. 1.1, skal på 9. klassetrin fremgå af elevens elev- og
uddannelsesplan og på 10. klassetrin af elevens uddannelsesplan. Beslutning om aflæggelse af prøver på særlige vilkår skal
være truffet inden den 1. december forud for maj-juni prøverne og 1. oktober forud for december-januar prøverne.
3. Bedømmelse
3.1. Bedømmelse af elevens prøvepræstation skal ske efter samme kriterier og på samme faglige niveau, som gælder for de
øvrige elever, herunder anvendelse af samme censor. Besvarelse af skriftlige opgaver, der er affattet i punktskrift, bedømmes
dog af Skolestyrelsen.
4. Særlige prøvesæt
4.1. Til brug ved skriftlige prøver kan skolen rekvirere særlige prøvesæt, som Skolestyrelsen har udarbejdet til brug for elever
med særlige behov. Fristen for anmodning herom er senest den 1. december med henblik på maj-juni prøvetermin og senest
den 1. oktober med henblik på december-januar prøvetermin.
5. Registrering og opbevaring af oplysninger om særlige tilrettelæggelse af prøver
5.1. Skolens leder skal registrere og opbevare oplysninger om særlige tilrettelæggelser af prøver. Registreringen sker på
elevniveau med oplysning om årsagen til den særlige tilrettelæggelse, og i hvilke fag der er sket en særlig tilrettelæggelse af
prøveformen. Efter Skolestyrelsens anmodning herom skal oplysningerne sendes til styrelsen.
5.2. Når registreringen omfatter fortrolige og følsomme personoplysninger, er registreringen omfattet af anmeldelsespligten
efter persondataloven og bekendtgørelsen om sikkerhedsforanstaltninger ved beskyttelse af personoplysninger, som behandles
af den offentlige forvaltning.

