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Afgangsprøver I: 
Mulighed for aflysning af vinterprøverne 
 
Prøver der skal holdes i prøveterminen december-januar 2020/21 kan 
blive aflyst i forbindelse med covid-19. Der kan blive tale om at under-
visningsministeren aflyser en eller flere af prøverne som led i forebyg-
gelse eller afhjælpning af smitten i samfundet. Men det kan også 
komme på tale, at en skoleleder på grund af helt ekstraordinære for-
hold træffer beslutning om at aflyse prøven for en eller flere elever – 
udskydelse af en mundtlig prøve er også en mulighed.  
 
Det fremgår af en ”bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre 
midlertidige foranstaltning ved afholdelsen af folkeskolens prøver i 
prøveterminen december-januar 2020/21 som led i forebyggelsen og 
afhjælpningen i forbindelse med covid19” som blev udstedt den 12. 
november, og som kan hentes på linket nedenfor.  
 
Det er langt fra alle skoler der afholder prøver i den kommende de-
cember-januar prøvetermin. Men for skoler der har planlagt at afholde 
prøve i de obligatoriske praktiskmusiske valgfag er bestemmelserne 
om muligheden for at aflyse særdeles relevant at studere nærmere. Be-
stemmelsen findes i § 4, stk. 2, punkt 4. 
 
Såfremt en prøve aflyses vil den senest afgivne standpunktskarakter 
blive ophøjet til prøvekarakter og dermed på eksamensbeviset op-
træde med samme retsvirkning som en almindelig prøvekarakter op-
nået ved en prøveaflæggelse.  
 
Se bekendtgørelse om aflysning af prøver mm HER.  
 
 
 

Afgangsprøver II 
– nyhedsbrev fra STUK 13. november 
 
Midt i en corona-tid gør vi en undtagelse – nemlig omtale af STUK´s ny-
hedsbrev #FPnyt, hvor nr. 4 blev udsendt den 13. november. For 
mange skoler indeholder det vigtigt nyt, som nødigt skulle smutte un-
der radaren i en travl tid med fokus på trivsel og gode forhold i og om-
kring skole- og undervisningsvirksomheden under restriktive rammer 
og vilkår.  
 
Nyhedsbrevet om folkeskolens afgangsprøver har denne gang føl-
gende indhold: 
 

• Semesterprøver - Husk at booke til eleverne – hvis I afholder seme-

sterprøver i december-januar      . Bookes på Testogprøver.dk  
 
 

• Kontrollér censortildeling ved skriftlige semesterprøver. Skoler, 
der afholder semesterprøver i december 2020, har den 4. novem-
ber 2020 modtaget en oversigt over de beskikkede censorer, der 
skal rette skolens skriftlige elevbesvarelser.  

Fra kalenderen 
 
 
NYT  
Intromøde for ny-
valgte bestyrelses-
medlemmer 
8. december 19 – 21, 
som virtuelt møde 
 
 
Zoom-konferencer: 
For ledere:  
o 25. nov. kl. 10 
o 16. dec. Kl. 10 

 
For administrativt per-
sonale:  
o 3. dec. Kl. 10 

 
LINK til Zoom udsen-
des nogle dage før 
mødet. 
 
Specialpædagogisk 
træf 2020 
19. november,  
kl. 13.00 – 16.30 
(Program/invitation er 
sendt ud) 
 
Lederiet 2020  
26. november,  
kl. 13.00 – 16.00 
 
Lederinternat 2021 
10. - 11. februar, 2021 
 
Repræsentantskab 
og Lilleskoletræf 
2021 
16. - 17 april 
 
UDSKUDT eller aflyst  
Pga. Covid 19  
o Introkursus for be-

styrelsesmedlem-
mer -  NYT 8/12! 

o Introkursus for nye 
medarbejdere på 
lilleskolerne – 2020  

o Regionsmøder 
2020  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1603
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• Tilmelding til prøverne i maj/juni 2021 kan ske frem til den 1. de-
cember 2020. …  Vær opmærksom på bestilling af opgavesæt til 
elever med særlige behov også har frist den 1. december 2020.  

 

• Vejledning og webinar om prøve på særlige vilkår og fritagelser. 
Webinarerne afholdes 17. og 18. november – tilmelding er ud-
sendt den 10. november. STUK er i gang med at udarbejde en ny 
vejledning om prøve på særlige vilkår og fritagelser, som forventes 
offentliggjort inden udgangen af november.  

 

• Ny version af folderen til elever: Når du skal til prøve.  
 

• Ny bekendtgørelse om nødprøveregler for folkeskolens prøver i 
prøveterminen december-januar træder i kraft den 16. november 
2020 – se omtale ovenfor.  

 

• En oversigt over folkeskolens prøver – deadlines og frister i no-
vember og december 2020.  

 
Hent nyhedsbrevet om prøverne HER.   
 
 

 
 
 

COVID 19 nyt 
 
 

UVM´s nyhedsbrev uge 46  
 
Den 12. november sendte Undervisningsministeriet nyhedsbrev for 
uge 46 ud. Nyhedsbrevet henviser blandt andet til spørgsmål-svar an-
gående brobygning og introduktionskurser, som SKAL afholdes i det 
omfang det lader sig gøre efter at det fysiske fremmøde til brobygning 
og kursus er aflyst. Initiativet til, hvad man kunne kalde en erstatnings-
aktivitet, skal udgå fra den institution der skulle afholde brobygnings-
forløbet. 
 

• Hent UVM´s nyhedsbrev af 12. november (uge 46) HER.    .  
 
 

Lempelse af restriktioner og  
anbefalinger på skoleområdet i Nordjylland  
 
Elever og forældre i de ramte syv kommuner i Nordjylland for forment-
lig jublet over at 5.-8. klasse atter kan komme tilbage på skolerne. Og 
borgerne på igen krydse kommunegrænserne mellem de syv kommu-
ner. Undervisningsministeriet har udarbejdet et faktaark om både lem-
pelserne og de fortsat gældende restriktioner.  
 
Hent faktaark om restriktioner og lempelser for Nordjylland HER. 
 

Se mere om lempelserne på UVM´s hjemmeside HER.  

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf20/nov/201113-fpnyt-nr-4-om-tilmelding-og-booking-ny-bekendtgrelse-elevfolder-censortildeling-vejledning-og.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/-/media/af4bf9767f744b578b17993af886e28e.ashx
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/nov/201114-mindre-lempelse-af-restriktioner-i-nj-131120.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/nov/201113-lempelse-af-restriktioner-og-anbefalinger-paa-boerne-og-undervisningsomraadet-i-nordjylland
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Restriktionerne i Nordjylland – ny bekendtgørelse 
 
Sundhedsministeriet har den 13. november udstedt en ny bekendtgø-
relse om særlige restriktioner for skoler, dagtilbud m.v. i syv nordjyske 
kommuner. Bekendtgørelsens indhold er formentlig velkendt for sko-
lerne i det berørte område. Bekendtgørelsen ophæves ifølge solned-
gangsklausulen den 4. december.  
 

• Hent bekendtgørelsen om restriktioner af 13. november HER  
 
 

Får arbejdsgiver ret til  
at pålægge en ansat Covid-19 test?  
 
Ja, det bliver tilfældet, hvis Folketinget vedtager det lovforslag, som 
beskæftigelsesministeren har fremsat den 12. november. I følge lov-
forslaget skal en arbejdsgiver kunne pålægge en ansat om hurtigst mu-
ligt at blive testet. Det er en forudsætning at arbejdsgiver har saglige 
grunde til at beordre en test, og det er endvidere en forudsætning at 
testningen i videst muligt omfang foregår i arbejdstiden.  

Manglende efterlevelse af pålægget kan få ansættelsesmæssige 
konsekvenser for medarbejderen, såfremt pålægget om at blive testet 
er givet skriftligt og det fremgår klart af det skriftlige pålæg, at mang-
lende overholdelse kan få ansættelsesmæssige følger.  
 

• Se lovforslaget HER.  

 
 

 
 

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 
 
Lederiet 2020:  
Ledere af afstandsdans, smitte og smitterisiko 
Program og invitation til årets udgave af Lederiet er sendt ud med 
dette nyhedsbrev og kan ellers tilgås her. Lederiet henvender sig i år 
primært til skolens daglige ledelse og er, grundet corona, omlagt til vir-
tuelt mødeforum. Vi glæder os til at se jer. 

 
 

Kontakt Lilleskolernes Sammenslutning: 
Tlf. 6914 9664 
Mail: post@lilleskolerne.dk 
  
➢ Sune Jon Hansen: sune@lilleskolerne.dk, Tlf dir.: 6914 9983 - tlf. mobil/sms: 2874 3329 
➢ Lars Larsen: lars@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9982  
➢ Peter Højgaard Pedersen: peter@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9984 - tlf. mobil/sms 4054 9766. 

 
Send sikker mail: Send sikker mail   

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1611
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l102/20201_l102_som_fremsat.pdf
https://lilleskolerne.dk/forside
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:peter@lilleskolerne.dk
https://cloud.bluewhale.dk/va?key=sfQrLyydCNnZQtu2JaEcYDyFE3mFA275

