Aftale om prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet

8. april 2020

I lyset af den særlige situation med lukning af uddannelsesinstitutioner og nødundervisning pga. COVID-19 har regeringen og ovenstående partier indgået en aftale om, hvordan prøverne skal håndteres på de gymnasiale uddannelser i sommerterminen 2020:

Mundtlig prøve

Skriftlig prøve

Samlet antal prøver

3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)
SRP/SOP eller senest placerede udtrukne
prøve1 (hvis eleven har afsluttet SRP m.v. i
vintertermin)

Dansk og udtrukket
studieretningsfag på A-niveau

3

Dansk og engelsk (hvis
ej aflagt i vintertermin)

4

2-årige uddannelse til hf
Den senest placerede
mundtlige prøve og dansk
Selvstuderende
Prøve, om nødvendigt tilrettelagt med intern censur, i alle fag.
Øvrige elementer
Årskarakter

Årskarakterer udskydes og afgives i slutningen af skoleåret. Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder vejledning til afgivelse af årskarakterer.
Der indføres faglig vurderingssamtale inden afgivelse af årskarakter på hf.

Censur

1

Ekstern censur fastholdes.

Med udgangspunkt i ministeriets udtræk af fag, som den enkelte elev skal aflægge prøve i, har skolerne udarbejdet en
prøveplan, der viser den tidsmæssige placering af prøveholdene på skolen. Denne prøveplan er indberettet til ministeriet den 30. marts, og det er på baggrund af denne, at ministeriet tildeler censorer til hvert eneste prøvehold. Efter skolernes indberetning er prøveplanen således fastlåst. ”Den senest placerede prøve” refererer til den mundtlige prøve, der
ifølge prøveplanen er den sidste prøve, den enkelte elev skal aflægge.

Alle prøver aflyses for elever i 1. og 2.g og 1. hf. For disse elever fortsætter nødundervisningen, og
der vil blive stillet krav om prøvetræning. Børne- og Undervisningsministeriet vil stille prøvesæt til
rådighed.
Forhold omkring prøverne for eux-elever og ASF-klasser vil blive afklaret snarest. Børne- og Undervisningsministeriet vil undersøge, hvordan elever, som søger om optagelse på videregående uddannelser i udlandet, kan søge trods færre aflagte prøver end normalt.
Partierne er også enige om, at elever på den forberedende grunduddannelse på grund af de særlige
omstændigheder omkring undervisningen i foråret ikke skal til prøver i år, og at eleverne derfor får
standpunktskarakterer i stedet for prøvekarakterer.

2

