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Vejledning til skoler om bekendtgørelse om aflysning af folkesko-

lens prøver i prøveterminen maj/juni 2021 (opdateret 27. april 2021) 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterer hermed om, at Bekendt-

gørelse nr. 515 af 24. marts 2021 om aflysning af folkeskolens prøver i prøvetermi-

nen maj/juni 2021 og andre midlertidige foranstaltninger som led i forebyggelsen og 

afhjælpningen i forbindelse med covid-191 er udstedt. Bekendtgørelsen udmøn-

ter den politiske aftale om sommerens prøver2, som regeringen og et 

bredt flertal i Folketinget indgik den 5. februar 2021. Bekendtgørelsen 

træder i kraft den 1. april 2021. 

 

I dette brev udfoldes de fastsatte regler om aflysning af folkeskolens prø-

ver i prøveterminen maj/juni 2021.  

 

Mindre justering af prøveaftalen den 24. april 2024  

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har den 24. april 2021 aftalt 

en mindre justering af aftalen om sommerens prøver og eksamener for 

elever i grundskolen.3 Justeringen består i, at elever skal have ophøjet den 

afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarak-

teren er højere end prøvekarakteren. Eleverne skal have oplyst den af-

sluttende standpunktskarakter, før de aflægger prøven.  

 

Nærværende vejledning er den 27. april 2021 opdateret i lyset af justerin-

gen af prøveaftalen. 

 

 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 515 af 24. marts 2021 (Link: www.retsinforma-

tion.dk/eli/lta/2021/515) 

2 Politisk aftale om håndtering af prøver i 1. halvår af 2021 på Børne- og Under-

visningsministeriets område: (Link: www.uvm.dk/aktuelt/nyhe-

der/uvm/2021/feb/210205-politisk-aftale-om-sommerens-proever-og-eksamener) 

3 Mindre justering af aftalen om sommerens prøver og eksamener for elever i grundsko-

len: (Link: www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/apr/210424-mindre-justering-

af-aftalen-om-sommerens-proever-og-eksamener-for-elever-i-grundskolen) 

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/515
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/515
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/apr/210424-mindre-justering-af-aftalen-om-sommerens-proever-og-eksamener-for-elever-i-grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/apr/210424-mindre-justering-af-aftalen-om-sommerens-proever-og-eksamener-for-elever-i-grundskolen
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Prøver som afholdes i prøveterminen maj/juni 2021 

Der afholdes et vist antal prøver i 9. og 10. klasse i prøveterminen 

maj/juni 2021.  

 

I 9. klasse afholdes følgende prøver:  

 Skriftlig dansk (retskrivning, læsning og skriftlig fremstilling) 

 Skriftlig matematik (uden hjælpemidler og med hjælpemidler) 

 Mundtlig dansk 

 Mundtlig engelsk 

 

I 10. klasse afholdes følgende prøver:  

 Skriftlig dansk 

 Skriftlig matematik 

 Mundtlig dansk 

 Mundtlig matematik 

 

Elever i 10. klasse kan aflægge de bundne 9. klasseprøver i prøvefag, som 

ikke er aflyst i 10. klasse, dvs. de bundne 9. klasseprøver i dansk (mundt-

lig og skriftlig) og matematik (skriftlig) i stedet for de tilsvarende prøver i 

10. klasse.  

 

Elever i 10. klasse kan ikke aflægge den bundne mundtlige 9. klasseprøve 

i engelsk, da prøverne i engelsk i 10. klasse er aflyst. Elever, som har til-

meldt sig den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk i 10. klasse, skal 

i stedet have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøveka-

rakter. 

 

Prøver som er aflyst i prøveterminen maj/juni 2021 

Alle øvrige prøver i 8., 9. og 10. klasse, end de som er nævnt ovenfor, af-

lyses. Det betyder, at følgende prøver er aflyst i prøveterminen maj-juni 

2021: 

 Den praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse 

 Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi i 9. 

klasse 

 Alle udtræksprøver i 9. klasse 

 Frivillige prøver i 8. og 9. klasse 

 Prøver i engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi i 10. klasse 

 

Eleven skal have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter 

ved de aflyste prøver, som eleven skulle have været til prøve i. Se afsnit 

længere nede om standpunktskarakterer.  

 

Mulighed for lokal aflysning af prøver 

Skolens leder kan beslutte, at der sker aflysning af en eller flere af elever-

nes skriftlige og mundtlige prøver i følgende tilfælde:  
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 Hvis skolen på grund af foranstaltninger mod covid-19 ikke kan 

afholde prøven på det planlagte tidspunkt, fx i forbindelse med 

en lokal nedlukning. 

 Hvis eleven på grund af covid-19 relaterede forhold ikke bør 

møde frem til prøven. Det kan eksempelvis dreje sig om en elev, 

der er nær kontakt og på prøvedagen afventer svar på test, eller 

en elev, der er i en særlig risikogruppe og derfor alene modtager 

nødundervisning uden fysisk fremmøde på skolen. 

 For en enkelt elev på grund af elevens sygdom. Det gælder uan-

set om eleven er syg med covid-19 eller anden sygdom og er altså 

uafhængig af årsagen til sygdommen. 

 

Hvis det efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig 

prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen maj/juni 2021, udsættes 

prøven dog hertil. 

 

Periode for afholdelse af skriftlige og mundtlige prøver  

Skriftlig prøveperiode  

Der er ikke ændret i prøveplanen for de skriftlige prøver i dansk (FP9 og 

FP10) og matematik (FP9 og FP10). De skriftlige prøver afholdes således 

på de allerede fastsatte datoer fra mandag den 3. maj til og med onsdag 

den 5. maj.  

 

Se de specifikke datoer for de enkelte skriftlige prøver i prøveplanen på 

ministeriets hjemmeside her: www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-

proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/proeveplan-maj-juni-2021  

 
Mundtlig prøveperiode  
De mundtlige prøver i dansk (FP9 og FP10), matematik (FP10) og 
engelsk (FP9) kan afholdes i hele perioden fra den 27. maj til og med 
den 17. juni 2021. 

 

Midlertidig mulighed for fleksibilitet ved mundtlige prøver 
Skolerne gives i år midlertidige, øgede muligheder for fleksibilitet ved de 
mundtlige prøver.  
 
Mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødunder-
visning, ifm. udarbejdelse af de mundtlige prøvespørgsmål 
Skolen gives mulighed for at undlade at formulere prøvespørgsmål til 
dele af faget, som alene er foregået med nødundervisning uden fysisk 
fremmøde.  
 
Det er en betingelse for udeladelsen, at skolen fagligt og pædagogisk vur-
derer, at karakteren og omfanget af nødundervisningen betyder, at ele-
verne ikke skal afprøves i det givne stof ved den mundtlige prøve. 
 

http://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/proeveplan-maj-juni-2021
http://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/proeveplan-maj-juni-2021
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Det er endvidere en betingelse, at det fremgår af tekstopgivelsen for det 
enkelte fag, jf. bilag 1 og 2 til prøvebekendtgørelsen4, hvilke dele af opgi-
velsen, der udelades af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor 
derfor ikke kan afprøve eleverne i ved prøven. 
 
Vejledning om muligheden for at udelade dele af nødundervisningen ved 
de mundtlige prøver kan findes her: www.uvm.dk/folkeskolen/folkesko-
lens-proever/faglig-forberedelse/proevevejledninger. 
 
Mulighed for at skifte prøveform 
Skolens leder har i år derudover mulighed for at træffe beslutning om at 
skifte prøveform ved 9.-klasseprøven i mundtlig dansk og 10.-klasseprø-
ven i mundtlig matematik, så den ændres fra prøveform A til prøveform 
B og omvendt, hvis det konkret vurderes, at denne prøveform passer 
bedre til den gennemførte undervisning. 

 

Offentliggørelse af prøveudtræk fremrykket til 26. marts  

Offentliggørelse af prøveudtrækket er fremrykket. Skolens leder skulle 

således offentliggøre prøveudtræk for lærere og elever den 26. marts 

2021. Prøveudtrækket har betydning for, hvilke fag eleverne skal have 

ophøjet afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i, for så vidt 

angår de to udtræksprøver. Se afsnit nedenfor om ophøjelse af stand-

punktskarakterer til prøvekarakterer. 

 

Skolen har den 8. februar 2021 modtaget meddelelse om, hvilke prøver, 

der er udtrukket til skolens klasser/hold.  

 

Hvilke standpunktskarakterer skal ophøjes til prøvekarakter ved de 

prøver, som afholdes? 

Ved de prøver, der afholdes i 9. og 10. klasse, skal eleven have den af-

sluttende standpunktskarakter på sit bevis, hvis standpunktskarakteren er 

højere end prøvekarakteren. Hvis elevens afsluttende standpunktskarak-

ter er lavere end den karakter, som eleven får ved prøven, er det elevens 

karakter fra prøven, der skal på beviset. 

 

Eleven skal have oplyst sin afsluttende standpunktskarakter inden prø-

ven.  

 

Elever i 9. og 10. klasse skal som tidligere nævnt fortsat til de forudsatte 

prøver og kan således ikke vælge at undlade at gå til prøve og i stedet få 

ophøjet den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter. 

 

Hvilke standpunktskarakterer skal ophøjes til prøvekarakterer ved 

aflyste prøver? 

Eleven skal have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter til prøve-

karakter ved de aflyste prøver, som eleven skulle have været til prøve i. 

                                                 
4 Bekendtgørelse nr. 1128 af 14. november 2019 om folkeskolens prøver  

(Link: www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1128) 

http://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/proevevejledninger
http://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/proevevejledninger
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1128
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Det gælder både prøver, som der er sket central aflysning af, samt ved 

prøver, hvor skolens leder beslutter, at prøven aflyses. 
 
I de fag, hvor en afsluttende standpunktskarakter ophøjes til en prøveka-
rakter, vil den samme karakter således skulle påføres beviset to gange 
både som standpunktskarakter og som prøvekarakter. Se afsnittet læn-
gere nede om indberetning. 

 

Ophøjelse af standpunktskarakterer til prøvekarakterer i 8. klasse 
Elever i 8. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter 
til prøvekarakter i den aflyste praktiske/musiske valgfagsprøve, som ele-
ven skulle have været til prøve i. De praktiske/musiske valgfag er mad-
kundskab, musik, billedkunst og håndværk og design. 
 
Elever i 8. klasse skal ligeledes have ophøjet deres afsluttende prøveka-
rakter i de frivillige valgfag, hvis eleverne er tilmeldt en aflyst frivillig 
prøve. 
 

Ophøjelse af standpunktskarakterer til prøvekarakterer i 9. klasse 
Elever i 9. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakte-
rer til prøvekarakterer i de aflyste prøver:  

 Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi.  

 De to udtræksfag, som klassen/eleven er udtrukket til, og som 

skulle offentliggøres den 26. marts 2021. 

 

Elever i 9. klasse skal ligeledes have ophøjet deres afsluttende prøveka-

rakter i de frivillige valgfag, hvis eleverne er tilmeldt en aflyst frivillig 

prøve. 

 

Særligt for prøvekarakteren i bundne fælles prøve i naturfagene 

Skolerne giver afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene bio-

logi, geografi og fysik/kemi.  

 

Den karakter, som skal ophøjes til prøvekarakter ved den bundne fælles 

prøve i biologi, geografi og fysik/kemi i 9. klasse, og som skal træde i ste-

det for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et simpelt gennem-

snit af de afsluttende standpunktskarakterer givet i henholdsvis fy-

sik/kemi, biologi og geografi.  

 

Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen, og der rundes op, 

hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, jf. § 16 i bekendt-

gørelse om karaktergivning og anden bedømmelse.5 

 

De to udtræksprøver  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udtrækker én prøve fra den hu-

manistiske fagblok og én prøve fra den naturfaglige fagblok på baggrund 

                                                 
5 Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse 

(Link: www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/262) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/262
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af skolernes tilmeldinger. Skolen har den 8. februar 2021 modtaget med-

delelse om, hvilke prøver, der er udtrukket til skolens klasser/hold. 

 

Elever, der har fået udtrukket et alternativt prøvefag i stedet for 

tysk/fransk, kristendomskundskab eller idræt, skal have ophøjet den af-

sluttende standpunktskarakter i det alternative prøvefag til prøvekarakter. 

 

Ophøjelse af standpunktskarakterer til prøvekarakterer i 10. klasse 

Elever i 10. klasse skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakterer til 

prøvekarakterer i de fag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst prøve. 

 

Særligt om prøvekarakter i engelsk på 9. klasseniveau i 10. klasse   

Elever i 10. klasse kan ikke aflægge den mundtlige 9. klasseprøve i en-

gelsk, da prøverne i engelsk i 10. klasse er aflyst. Elever, som er tilmeldt 

den mundtlige 9. klasseprøve i engelsk i 10. klasse, skal i stedet have op-

højet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter. Stand-

punktskarakteren gives svarende til 9. klasseniveau, og vil blive ophøjet 

til prøvekarakter på 9. klasseniveau. 

 

Tidspunkt for afgivelse af standpunktskarakterer 

De afsluttende standpunktskarakterer gives på de tidspunkter, som er be-

skrevet nedenfor.  

 

I fag, som eleverne skal til prøve i 

I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven skal til 

prøve i, gives den afsluttende standpunktskarakter forud for prøven og 

senest den 10. juni 2021. Eleverne skal have oplyst til deres afsluttende 

standpunktskarakter inden, de går til prøve. 

 

I fag som eleverne ikke skal til prøve i i 9. og 10. klasse 

I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven ikke skal 

til prøve i i 9. og 10. klasse, gives den afsluttende standpunktskarakter 

tidligst den 8. juni og senest den 10. juni 2021. 

 

I afsluttende fag i 8. klasse 

I 8. klasse gives den afsluttende standpunktskarakter senest den 23. juni 

2021. Skolerne kan således vente med at give afsluttende standpunktska-

rakter i de praktiske/musiske valgfag indtil den 23. juni. 

 

Elever, som er fritaget fra prøve 

Er en elev fritaget for at aflægge en eller flere obligatoriske prøver efter 

prøvebekendtgørelsens § 35, skal eleven ikke have ophøjet eventuelle af-

sluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer og kan dermed ikke 

bestå folkeskolens afgangseksamen, hvilket svarer til sædvanlig praksis. 

Skolen skal fortsat udarbejde en evaluering, som skal vedlægges beviset 

for 9. klasse. Prøvefritagelse skal som vanligt fremgå af beviset i prøvefag 

eller dele af et prøvefag, som er obligatoriske. 
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Elever, som aflægger prøve som privatist 

Det gælder for hjemmeunderviste, at de ikke kan aflægge folkeskolens 

prøver i de fag, hvor prøven er aflyst. Hjemmeunderviste kan således i 

prøveterminen maj/juni 2021 aflægge prøve som privatist i skriftlig og 

mundtlig dansk (FP9 og FP10), mundtlig engelsk (FP9), skriftlig mate-

matik (FP9 og FP10) samt mundtlig matematik (FP10).  

  

Elever, der går på prøvefrie skoler kan ligeledes aflægge prøve som priva-

tist i de prøver, som afholdes til sommer. Andre prøver kan privatister 

ikke aflægge prøve i.  

 

Standpunktskarakterer til hjemmeunderviste samt elever på en prøvefri skole 

Der gives ikke standpunktskarakterer til hjemmeunderviste og til elever, 

der går på en prøvefri skole. Disse elever har dermed ikke en karakter, 

som kan ophøjes til prøvekarakter i de prøver, som er aflyst. Det bety-

der, at forud for optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse, skal 

hjemmeunderviste optages via en helhedsvurdering, som består af en 

centralt stillet optagelsesprøve og en samtale. Hjemmeunderviste og ele-

ver fra en prøvefri skole forsinkes således ikke i deres videre uddannelse 

som følge af aflyste folkeskoleprøver. For optagelse på en erhvervsud-

dannelse betyder det, at de skal til en samtale, hvis de opnår et karakter-

gennemsnit på mindst 02 ved folkeskolens prøver i henholdsvis dansk og 

matematik.  

 

Indberetning af de afsluttende standpunktskarakterer og de ophø-

jede prøvekarakterer 

Indberetning af afsluttende standpunktskarakterer 

Afsluttende standpunktskarakterer for 9. og 10. klasse skal indberettes til 

Karakterdatabasen i perioden fra den 8. juni og senest den 10. juni. Ka-

raktererne overføres til Optagelse.dk, når de er indberettet. 

 

Det skal bemærkes, at indberetningsfristen for afsluttende standpunkts-

karakterer for 8. klasse er den 23. juni 2021. Indberetning af stand-

punktskarakterer for 8. klasse skal ske i perioden fra 21. juni til den 23. 

juni 2021. 

 

Indberetning af prøvekarakterer og beregnet gennemsnit 

De afsluttende standpunktskarakterer bliver ophøjet til prøvekarakterer i 

fag eller dele af fag (mundtlig eller skriftlig), hvor eleven skulle have væ-

ret til prøve, samt hvis den afsluttende standpunktskarakter i fag eller 

dele af fag (mundtlig eller skriftlig) er højere end den prøvekarakter, som 

eleven får ved en prøve. De enkelte karakterer for disse fag skal derfor 

indberettes til Karakterdatabasen sammen med det beregnede gennem-

snit ganske som normalt (se eksempel i boksen længere nede). I det be-

regnede gennemsnit for prøvekaraktererne er det kun fag i de syv obliga-

toriske prøver, der indgår (de fem bundne prøver og de to udtræksfag), 
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og disse udgør i alt 10 karakterer. Fristen for indberetning af prøvekarak-

terer og beregnet gennemsnit er senest fredag den 18. juni 2021. Da re-

sultatet skal anvendes i forbindelse med vurdering af adgangskrav til ung-

domsuddannelserne, herunder vurdering af om eleven skal til optagelses-

prøve, er det også her meget vigtigt at overholde indberetningsfristen. 

 

Af hensyn til belastning på karaktersystemerne og rækkefølgen i ansøg-

ningsprocessen skal prøvekarakterer og beregnet gennemsnit indberettes 

tidligst den 14. juni og senest den 18. juni 2021. 

 

Bevis for folkeskolens afgangseksamen, bevis for 9. klasse og bevis 

for 10. klasse 

Der er ikke ændret på kravene til, hvilke oplysninger der skal fremgå af 

de forskellige beviser. Beviser for folkeskolens afgangseksamen samt be-

vis for 9. eller 10. klasse vil således ligne beviser fra tidligere årgange og 

har samme retsvirkning. Det vil heller ikke fremgå af eksamensbeviset, at 

de afsluttende standpunktskarakterer er ophøjet til prøvekarakterer. 

Skolen udfærdiger og udleverer som vanligt et bevis til skolens elever. 

Udskrift af beviser udfærdiges på hvidt A4-papir af passende kvalitet. 

 

Særligt i forhold til elever i 10. klasse, der er tilmeldt prøver på 9. klasseniveau 

Elever i 10. klasse, som i henhold til gældende frister er tilmeldt en eller 

flere af de bundne prøver på 9. klasseniveau i dansk, matematik og/eller 

engelsk, og som ved prøveaflæggelse i dansk og/eller matematik og op-

højelse af standpunktskarakter til prøvekarakter i engelsk opnår en sam-

let gennemsnitskarakter på 2,0 eller derover i de obligatoriske prøver, el-

ler forbedrer gennemsnitskarakteren, skal have udstedt nyt bevis for fol-

keskolens afgangseksamen samt bevis for folkeskolens 10. klasse. 

 

Reglerne herom følger af kapitel 8 og bilag 3 i prøvebekendtgørelsen. 

 

Beregning af bestå-kravet for folkeskolens afgangseksamen 

Ved beregning af gennemsnittet ved folkeskolens afgangseksamen indgår 

én karakter for skriftlig dansk og én karakter for skriftlig matematik samt 

en for hver af de øvrige obligatoriske prøver. Karakteren i skriftlig dansk 

og skriftlig matematik beregnes som gennemsnittet af delprøverne.  

 

Nedenfor kan ses et eksempel på, hvordan skolen skal beregne bestå-kra-

vet for folkeskolens afgangseksamen: 
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Prøve Karakter Vægt Karakter for prøven 

Mundtlig dansk 4 1 4 

Skriftlig dansk  

Læsning 4 0,25  

3,5 Retskrivning  02 0,25 

Skriftlig fremestilling 4 0,5 

Skriftlig matematik  

Uden hjælpemidler  4 0,5  

Med hjælpemidler 02 0,5 

Mundtlig engelsk  02 1 02 

Fælles prøve i naturfag 10 1 10 

Udtræksprøve 1 02 1 02 

Udtræksprøve 2 4 1 4 

Gennemsnitskarakter: (4 + 3,5 + 3 + 2 + 10 + 2 + 4)/7 = 4,07 

 

Optagelsesprøve til gymnasial uddannelse 

Der afholdes optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser. Optagel-

sesprøven til de gymnasiale uddannelser ændres i år, så opgaver i fy-

sik/kemi tages ud af optagelsesprøven, mens opgaverne i fagene dansk, 

engelsk og matematik fastholdes. Samtidig justeres bestå-grænserne til-

svarende og prøvens varighed nedsættes fra fire til tre timer. 

 

Ændringen af optagelsesprøven skal ses i lyset af, at elever i 9. klasse og i 

10. klasse ikke skal aflægge prøve i fysik/kemi i år. 

 

Datoer for afholdelse af optagelsesprøven 

Den 1. optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser gennemføres som 

planlagt den 28. april 2021 kl. 10 - 13. Optagelsesprøven den 28. april 

kan kun benyttes af ansøgere, hvor det allerede inden  

prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke kan opnå 

retskrav på optagelse. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. 

klasser, ansøgere der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning og an-

søgere der enten går i prøvefri 10. klasse eller ikke længere går i grund-

skolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de af-

sluttede 9. klasse. 

 

Den 2. optagelsesprøve afholdes den 18. juni 2021 kl. 10 - 13, og er der-

med rykket fra det oprindeligt planlagte tidspunkt den 11. juni. Omplace-

ringen af den 2. optagelsesprøve skyldes at undervisningen i folkeskolen i 

år er forlænget, hvilket bl.a. betyder, at fristen for hvornår skolerne se-

nest skal indberette elevernes faglige forudsætninger, i år er udskudt.    

 

Den 3. og 4. optagelsesprøve afholdes hhv. mandag den 28. juni og tirs-

dag den 3. august kl. 10 - 13. 
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Optagelsesprøve til erhvervsuddannelser 

Ved erhvervsuddannelserne fastsætter den enkelte institution lokale da-

toer for afholdelse af optagelsesprøver. Alle ansøgere, der ikke opfylder 

adgangskravene, skal som udgangspunkt aflægge en optagelsesprøve. 

Ønsker man information omkring specifikke prøvedatoer skal man kon-

takte den ansøgte institution.  

 

Kan optagelsesprøven ikke aflægges som følge af foranstaltninger iværk-

sat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare 

sygdomme, kan ansøgeren stadig optages, hvis institutionen skønner, at 

eleven kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Reglerne findes i § 2 i 

bekendtgørelse nr. 1229 af 22/08/2020 – eud-nødbekendtgørelsen: 

www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1229.  

 

Kontaktinformation 

Spørgsmål om indberetning af standpunktskarakterer og prøvekarakterer 

kan rettes til Styrelsen for It og Læring på tlf. 70 21 21 54. Øvrige 

spørgsmål til dette brev kan rettes til Styrelsen for Undervisning og Kva-

litet på: fp@stukuvm.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Birte Iversen 

Kontorchef  

Kontor for Prøver, Eksamen og Test 

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1229
mailto:fp@stukuvm.dk

