
Kvalitet i undervisningen i juni 9. og 10. 
klasse

- under prøverne
- efter prøverne 

Inspiration
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• Eleverne skal fastholde motivation og lære at læse til eksamen, så prøven 

bliver en god oplevelse

• Eleverne skal forberedes til ungdomsuddannelse

• Eleverne skal markere ti års skolegang festligt

Formål
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• Det årlige undervisningstimetal er 1400 klokketimer = 35 timer pr. uge

• Lærere er optaget som censorer og eksaminatorer og kan ikke undervise i 

normalt skema.

• Fag, der ikke er udtrukket, får ikke opmærksomhed.

• ”Læseferie” eksisterer ikke, men skoler må omlægge undervisning

Udfordringer
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Under prøverne – ideer til prøveansvarlig leder
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• Brev til forældre med info og gode råd forud for prøveperioden – se 
eksempel. Alternativt tilbyde online infomøde

• Placer prøverne jævnt

• Inviter team 9 til forventningsmøde (læs prøvevejledninger, gennemgå 
procedurer) 

• Fordel undervisningstimer i juni hen over skoleåret. Læg dem fx til 
skolefester, udflugter og fagdage

• Evaluering af eksamensperioden for elever og lærere. Kvalitativt og 
kvantitativt
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Under prøverne – ideer til faglærere
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• Klæd eleverne godt på, så de er fortrolige med prøveform

• Saml eleverne til ”godmorgenmøder” eller andre online-møder

• Fysiske møder med eleverne. Særligt i fag med praktisk forberedelse og 

opstillinger fx fysik

• Vejledningsmøder med klassen, grupper og enkelte elever

• Etabler lærings-/studiegrupper

• Studiecafé
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Under prøven – ideer til kontaktlærer
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• Samtale med eleverne om eksamensperioden, som skaber tryghed

• Hjælpe eleverne til at tilrettelægge deres juni-måned i et skema: 

tidsregistrering, fordeling af fag, studegruppemøder, fritid og socialt. Se 

eksempel fra 10. klasse 

• Håndtering af stress, nervøsitet – evt. i samarbejde med PPR og 

UngAalborg. Se eksempel fra Vejgaard Østre Skole

• Lær at tage notater-kursus

• Generalprøve og supportgruppe

https://drive.google.com/file/d/19XIsXASV14s_c2m9Xw3c1RimHzmT_4zB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqdSrMfgxlwnADypAeBNSXFGeJl6Xy3K/view?usp=sharing
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Efter prøverne – før ferien
ideer
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• Bogaflevering

• ”Blå bog” – evt. udvidet som scrapbog med tilbageblik på hele skolegangen

• Forbered dimission: tale, musiske indslag, fotoseance, underholdning

• Hjælpe til idrætsdag (stå post, lave vanddepoter)

• Skolen kan invitere til morgenmad sidste fredag
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• Dorte Poulsen, praktisk prøveafholdelse: dp-skole@aalborg.dk, 9982 4182

• Mads Vestergaard Jensen, 10. klasse: mjen-skole@aalborg.dk 31994070

• Birgitte Heltboe Sand, prøver på særlige vilkår og fritagelse bhs-

skole@aalborg.dk 9352 0154

• Ann Katrine Rannestad, all-round, aksr-skole@aalborg.dk 93520069

Kontakt prøveteamet
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