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Dagsorden

Sidehoved 2

• 15:15 Velkomst v/ skolechef

• 15:25 Præsentation af prøveteamet

• 15:30 Nyt fra bekendtgørelser, årsplan og frister v/ Mads

• 15:40 Service på Nogetathavedeti.dk + småting v/ Ann Katrine

• 16:00 Pause

• 16:10 Prøver på særlige vilkår + fritagelse + drøftelse v/ DMI og PPR

• 16:55 Tak for i dag
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Velkomst v/ skolechef 

Sidehoved 3

Særlig vilkår og fritagelse 2022

Aalborg-prøverne i specialklasser

Ingen corona? Forventer normal prøvetermin efter to år 
med ”læringstab” og reduktion i prøver

De praksisfaglige prøver for første gang!
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• Alle skoler gør brug af særlige vilkår.

Almen

• I gennemsnit går 14% af elever i Aalborg Kommune 9. årgang til prøve på særlige 

vilkår i almen (også 14% 2021).

• Der er ingen tydelig sammenhæng mellem top og bund i år og i sidste år. Dvs. det er 

ikke udpræget de samme skoler, der har marginaler år efter år.

• Mindre forskelle mellem skoler: I år 7-29% og sidste år 0-50%

Special

• 43% elever er fritaget fra alle prøver - dvs. 57% går til én eller flere prøver

Særlig vilkår og fritagelse 2022 - dataindsamling



Aalborg KommuneAalborg Kommune

AALBORG-PRØVERNE 
Ved fritagelse skal anden evaluering træde i stedet

5

Elevens standpunkt skal beskrives ved fritagelse fra prøve. 

Evalueringsform bliver en lokal fastsat prøve, som finder sted i prøveterminen

Vi præsenterer: AALBORG-PRØVERNE

Termin 2023 afprøves den i specialklasser. 

Termin 2024 i standard i almen og special.

Lær mere i workshop den 8. november 
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Velkomst v/ skolechef 
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Særlig vilkår og fritagelse 2022

Aalborg-prøverne i specialklasser

Ingen corona? Forventer normal prøvetermin efter to år 
med ”læringstab” og reduktion i prøver

De praksisfaglige prøver for første gang!
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Præsentation af prøveteamet

Direkte kontakt til STUK:

• fp@stukuvm.dk / 33926100

Dorte Poulsen, praktisk prøveafholdelse:

• dp-skole@aalborg.dk / 93520353

Mads Vestergaard Jensen, 10. klasse:

• mjen-skole@aalborg.dk / 31994070

Ann Katrine Rannestad, diverse forvaltning

aksr-skole@aalborg.dk / 93520069

7

Prøver på særlige vilkår og fritagelse

• Charlotte Harbo, ordblindhed

chc-skole@aalborg.dk 93520182

• Yoanna Sandgaard, ordblindhed og 

matematikvanskeligheder

ys-skole@aalborg.dk 93520184

• Niels Graarup, 

PPR niels.graarup@aalborg.dk 93520222

• Claus Steensgaard, PPR special

csp-skole@aalborg.dk 93520223

mailto:fp@stukuvm.dk
mailto:dp-skole@aalborg.dk
mailto:mjen-skole@aalborg.dk
mailto:aksr-skole@aalborg.dk
https://b2e0c582-7528-4f64-a079-c1b816f4e1e8.filesusr.com/ugd/6ec2a0_9063768fcd8a414e9dd079d72b3a65e9.docx?dn=Pr%C3%B8ver%20p%C3%A5%20s%C3%A6rlige%20vilk%C3%A5r%20-%20fritagelse%20fra%20pr%C3%B8ver.docx
mailto:chc-skole@aalborg.dk
mailto:ys-skole@aalborg.dk
mailto:niels.graarup@aalborg.dk
mailto:csp-skole@aalborg.dk
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Årsplan og frister v/ Mads

Sidehoved 9

• 17. november 2022 - Tilmelding af antal elever og bestilling af opgavesæt, 

herunder til elever med særlige behov, til prøverne i prøvetermin maj/juni 

2023 begynder

• 1. december 2022 - Frist for tilmelding af elever til prøverne i prøvetermin 

maj/juni 2022 og bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-

proevefag-og-planer/aarsplan-og-frister

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/aarsplan-og-frister
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Nyt fra bekendtgørelse /Mads

Sidehoved 10

• Ny prøvebekendtgørelse

• Den 2. september 2022 trådte en revideret bekendtgørelse om folkeskolens 

prøver (prøvebekendtgørelsen) i kraft. Der er sket en ændring af 

bekendtgørelsens §§ 7, 39 og 50.

• https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1224

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1224
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Ændringer §7

Sidehoved 11

• Prøveansvarlige § 7

• Skolens leder kan udpege en 

eller flere prøveansvarlige til 

helt eller delvist at foranstalte 

afholdelse af folkeskolens 

prøverne. Oplysningerne om 

folkeskolens prøver vil blive 

sendt direkte til den eller de 

prøveansvarlige, hvis skolen 

indberetter oplysninger om 

den eller de prøveansvarlige 

til Styrelsen for Undervisning 

og Kvalitet.
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Ændringer §39

Sidehoved 12

Fritagelse på baggrund af utilstrækkelige danskkundskaber

• I prøvebekendtgørelsens § 39 er det præciseret, i overensstemmelse med 

vejledningen for særlige prøvevilkår og fritagelse fra folkeskolens prøver, at 

elever, som ankommer til Danmark, efter at de er fyldt 14 år betegnes som 

sent ankomne elever. Fremadrettet kan skolens leder beslutte, at en elev, 

der er ankommet til Danmark efter det fyldte 14. år, kan fritages for at 

aflægge prøve i et eller flere fag, hvis det vurderes, at prøveaflæggelse ikke 

anses for hensigtsmæssigt på grund af elevens utilstrækkelige 

danskkundskaber.

• Mulighed for samme ifm. elever på 8. klassetrin, der er ankommet efter det 

fyldte 13. år i forhold til praktisk/musiske prøver



Aalborg KommuneAalborg Kommune

Ændringer §50

Sidehoved 13

Deling af oplysninger vedrørende udtræk

• Oplysninger om udtrækket er fortrolige, indtil de offentliggøres af skolens 

leder. Skolens leder må inden offentliggørelsen udelukkende dele 

oplysninger om udtrækket med skolens administrative personale og skolens 

prøveansvarlige, og kun i det omfang det er nødvendigt for tilrettelæggelsen 

af prøveafholdelsen. Oplysningerne må desuden deles i nødvendigt omfang 

med skoleledere, prøveansvarlige og/eller censorer fra andre skoler i 

forbindelse med planlægning af mundtlig censur. 

• Det præciseres at evt. censor ikke må diskutere prøveforløb, prøveoplæg 

mv. med eksaminator inden udtrækket er offentliggjort.
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Diverse

Sidehoved 14

#FPNyt i nyt format

https://stuk.uxmail.io/archive/1182407/

Opdateret elevfolder

https://stuk.uxmail.io/archive/1182407/
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www.nogetathavdeti.dk > prøver 

Sidehoved 15

Bemærk kommende datoer: 
- censorfordeling 
- sidste skoledag

http://www.nogetathavdeti.dk/
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Småting

• Webinarer fx

• Klar til at undervise fællesfaglige forløb 17. november, naturfag

• ”Klar til prøverne i naturfag” 24. november

• Forsøg med skriftlig prøve i biologi, geografi og fysik/kemi – håndsoprækning?

Sidehoved 16

https://www.uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne/arrangementer/2022/nov/klar-til-at-udvikle-egne-faellesfaglige-undervisningsforloeb
https://www.uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne/arrangementer/2022/nov/klar-til-proeverne-i-naturfag
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Har du spørgsmål om undervisningen, fælles mål 
og prøver i dit fag?

Sidehoved 17

På emu-respons får du direkte adgang til fagspecifik sparring, inspiration og 

vejledning fra læringskonsulenterne. 

www.emu-respons.dk

http://www.emu-respons.dk/


Pause - kage
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• Ny prøvebekendtgørelse ( 2. september 2022 ) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1224

• Vejledning: Særlige prøvevilkår og fritagelse fra folkeskolens prøver (nov. 

2020) med masser af praktiske forslag 210311-Vejledning-om-proeve-paa-saerlige-vilkaar (7).pdf

• #FPNyt i nyt format https://stuk.uxmail.io/archive/1182407/

• Kontakt: Kontor for Prøver, Eksamen og Test | Folkeskolens 

Prøve Kontakt fp@stukuvm.dk - tlf. 33926100

Lovgivning om fritagelse og særlige prøvevilkår

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1224
file:///C:/Users/n1lcsp/Downloads/210311-Vejledning-om-proeve-paa-saerlige-vilkaar%20(7).pdf
https://stuk.uxmail.io/archive/1182407/
mailto:fp@stukuvm.dk
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ttps://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveafholdelse/webinar-om-proeveafholdelse

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveafholdelse/webinar-om-proeveafholdelse
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• Skoleleder skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse af folkeskolens prøver til elever der har 

psykisk/fysisk funktionsnedsættelser eller tilsvarende vanskeligheder. 

(Prøvebekendtgørelse §29)

• Udgangspunktet er at bedømmelsesgrundlaget og prøvens niveau ikke ændres.

• Skolens leder kan selv træffe beslutning om prøve på særlige vilkår eller fritagelse for prøve 

med inddragelse af forældre og elev.

• Diagnose er ikke et krav – PPR kan evt. inddrages ved overvejelse om 

funktionsnedsættelse.

• Hvis leder og forældre er enige, kan PPR udelades (hvis funktionsnedsættelse er 

velbeskrevet). Forældre kan anmode PPR om inddragelse.

Generelt om særlige prøvevilkår
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• Ligestille elever i prøvesituationer.

• Prøvens faglige niveau må ikke ændres.

• Der skal kompenseres, men ikke overkompenseres.

• Elever med lavt standpunkt eller meget fravær er ikke målgruppen.

Formål med særlige vilkår - uddrag
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• Alle afgørelser er individuelle

• Afgørelse skal ske tidligst muligt i forhold til daglig undervisning og 

terminsprøver.

• Frister for tilbud om særlige prøvevilkår-1. okt. Forud for prøvetermin 

dec/jan. 1.dec. forud for prøvetermin maj/juni.

Afgørelse
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• Prøven skal afspejle den daglige undervisning, og elever skal være 

fortrolige med hjælpemidler.

• Skolen bestiller materialer i god tid inden den praktiske afvikling og får 

tilsendt filer til download inden prøveafholdelse.

• Drøft gerne med faglærere, elev og hjem og evt. allerede i 7. klasse, 

hvordan der tilrettelægges god prøveforberedende undervisning.

Daglig undervisning
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• Ved skriftlige prøver må censor ikke få kendskab til “særlige vilkår”.

• Ved mundtlige prøver bør censor informeres tidligt, men må ikke tage højde 

for funktionsnedsættelsen.

• Mulighed for at udarbejde individuelle opgivelser, hvis eleven har haft et 

andet undervisningsforløb end klassens øvrige elever.

• Der laves ikke særskilte prøveoplæg. Prøveoplæggene vil være de 

samme, men med fx oplæsningsprogrammer.

Prøveafvikling
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Fritagelse for fag/prøver en sidste mulighed
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• Ordinære elever kan ikke fritages for dansk, mat, eng, og fysik/kemi 

(Folkeskoleloven §9) Dog kan elever i længere varende erhvervspraktik også 

fritages for eng. og fysik/kemi (Folkeskoleloven §33)

• Elever med specialpædagogisk behov kan ikke fritages for dansk og 

matematik (Specialundervisningsbekg. §13)

• Skolens leder kan fritage en elev fra prøven, hvis eleven på grund 

af betydelig funktionsnedsættelse, selv ikke på særlige vilkår, kan aflægge 

prøven. Fritagelse kan omfatte en eller flere prøver eller 

delprøver.(Prøvebekg. § 35) Altid i samarbejde med forældre/elev og evt. 

PPR

Fritagelse for fag/prøver
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• Der findes i Danmark ikke nogen entydig og formelt vedtaget definition af 

funktionsnedsættelse. Men PPR vil ofte kunne bidrage med fortolkninger.

• Funktionsnedsættelsen kan være fysisk eller psykisk (evt. akutte skader) og 

skal afføde en kompensation for, at eleven kan gå til prøve på lige vilkår som 

andre elever.

• Der er ikke krav om diagnosticering.

Definition af betydelig funktionsnedsættelse og 
tilsvarende vanskeligheder
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Fritagelse kan ske for elever med betydelige 

funktionsnedsættelser fx:

• Elever med multiple funktionsnedsættelser uden verbalt sprog

• Elever med svære indlæringsvanskeligheder

• Elever der lige er ankommet til Danmark, og som ikke taler eller forstår dansk i et omfang, 

så deltagelse giver mening. (Nu klar defination – se tidligere slide)

Denne liste er ikke udtømmende, men eksempler

Fritagelse gives ikke pga. dårlig standpunkt eller manglende fremmøde/deltagelse
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• Elever, der bliver fritaget for en obligatorisk prøve, kan 

ikke bestå folkeskolens afgangseksamen, men modtager 

et 9.klasses afgangsbevis.

• Ved fritagelse for prøve skal skolens leder udarbejde en kort 

redegørelse for på hvilket grundlag elevens udbytte af undervisningen er 

evalueret. (Vejledningen § 6.3 )

• Skolens leder skal registrere og opbevare oplysninger om fritagelse for 

prøve

• Der arbejdes pt på at udvikle en lokal fastsat prøve til skoleåret 23-24 med 

prøvehandlinger i specialklasser/skoler i dette skoleår.

Ved fritagelse skal anden evaluering træde i stedet
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Alternativ evaluering i specialklasse/skole foreløbigt program

13:30 – 13:45 Velkomst og baggrund – hvilken erfaring har I?

13:45 – 14:45 Erfaringer med alternative prøver og evalueringer fra Byplanvejen lokale 1.2 (28 
personer) og Stolpedalsskolen lokale 2.1 (16) eller evt. samlet i kantinen.

14:45 - 15:00 Min Uddannelse v/ Rikke

15:00 – 15:15 Kaffe + Kage

15:15 - 15:45”Hands on” – gruppedrøftelser skolevis

• Hvad kan vi bruge på vores skole?

• Hvad skal tilpasses?

• Først skridt, hvem gør hvad, lokale aftaler

15:45 - 16:00 Videndeling – gode ideer fra andre skoler her og på Min Uddannelse

• https://skole.nemtilmeld.dk/1068/

Workshop - Tirsdag d. 8/11 13:30–16:00 i Kantinen på Godthåbsgade

https://skole.nemtilmeld.dk/1068/
https://skole.nemtilmeld.dk/1068/
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Prøver på særlige vilkår
- for ordblinde

32

Ordblind (kategori rød), giver adgang til prøve på særlige vilkår.

Usikker fonologisk kodning (kategori gul), må ikke tilbydes prøve på særlige vilkår på basis 

af testresultatet.

"Som ordblinde forstås elever, der er testet ordblinde med Ordblindetesten 

eller tilsvarende standardiserede ordblindetests".
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Prøver på særlige vilkår - for ordblinde

33

- anvende oplæsningsfunktion

- anvende ordforslagsfunktion
Obs. gælder også for dansk, FP9, retskrivning

- anvende ctrl+f (søgefunktion)

- anvende ordbøger og ordforslagsfunktion
under lærerens diktering i dansk, FP9, retskrivning*

- anvende tale til tekst ved udvalgte prøver*
- få lydfil til sprogfagenes opgaver i 

lytteforståelse

- undlade at læse selvvalgt tekststykke op

ved mundtlig dansk, FP9
Obs. på vurderingskriteriet

Det er tilladt at:
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Prøver på særlige vilkår - for ordblinde
34

FP9
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Prøver på særlige vilkår - for ordblinde
35

Ved terminsprøver vil 

skolens leder kunne 

tilbyde eleven de 

samme hjælpemidler 

som ved folkeskolens 

prøver...

Det er skolens ansvar, 

at elevens 

digitale hjælpemidler 

virker. Vigtigt, at de 

afprøves!

Afgørelsen 

om aflæggelse 

af prøve på særlige 

vilkår skal 

være truffet inden d. 

1. december.

Elever, der benytter 

sig af diktering, skal 

aflægge prøve i et 

separat lokale.

Ved skriftlige prøver 

informeres censor 

ikke om, at eleven 

aflægger prøve på 

særlige vilkår

Ved mundtlige 

prøver 

informeres 

censor i god tid!Afprøvning af it-

hjælpemidler | 

Børne– og 

Undervisningsminist

eriet (uvm.dk)

FP9:

• Dansk. skr. fremstil.

• Matematik m. hj.midler

• Sprogfag, skr. fremstil.
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Prøver på særlige vilkår
36

- Matematik

Test for talblindhed – hvor er vi?

Fagligt udfordrede elever i matematik (specifikke matematikvanskeligheder), kan IKKE 

gå til prøve på særlige vilkår.

Fokus: eleverne skal blive så dygtige som de kan med de "værktøjer", de kender fra 

deres daglige undervisning...
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Prøver på særlige vilkår - drøftelse PPR/DMI 15 min.
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padlet.com/chcskole/b3zi1d7ydgzjt742

Opsamling 10 min.


