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Prøve på særlige vilkår, Folkeskolens 9.- og 10.-klasseprøver 

Undervisningsministeriet har udgivet en bekendtgørelse og en vejledning om prøver på særlige 
vilkår til Folkeskolens afgangsprøver. Vejledningen skulle bygge på bekendtgørelsen, men har 
dog sine steder et indhold, som bekendtgørelsen ikke giver hjemmel til. Dette gør desværre det 
samlede billede af prøve på særlige vilkår uklart. 

Stammeforeningen bringer her uddrag af vejledningen og bekendtgørelsen. Først kommer 
vejledningen, og nederst kan du finde uddrag af bekendtgørelsen.  

 

Hele vejledningen kan hentes her: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-
proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser 

Uddrag af Vejledning 2017, udgivet af Undervisningsministeriet, Styrelsen for 
undervisning og kvalitet  

Formålet med denne vejledning er at forklare regler og rammer for aflæggelse af prøve på særlige 
vilkår samt tydeliggøre de muligheder, skolens leder og undervisere har for at tilrettelægge 
folkeskolens 9.- og 10.-klasseprøver for elever, der har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser 
eller lignende vanskeligheder. Vejledningen skal bidrage til, at skolens leder træffer den rigtige 
afgørelse i forhold til den enkelte elev, således at eleven bliver kompenseret for sin 
funktionsnedsættelse. 

… 

Denne vejledning kan ikke benyttes som opslagsværk i forhold til konkrete funktionsnedsættelser 
fx hvilke hjælpemidler må ordblinde elever benytte ved folkeskolens prøver? 

Afgørelse om særlige prøvevilkår 

Skolens leder træffer afgørelsen, om eleven skal aflægge prøve på særlige vilkår på baggrund af en 
pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og dennes forældre. 

Der er ikke krav om, at eleven skal være diagnosticeret for at kunne få særlig tilrettelæggelse, men 
der skal være tale om fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder.  

Skolens leder træffer afgørelsen om, hvorvidt og hvordan en prøve på særlige vilkår skal 
tilrettelægges, så eleven bliver kompenseret for sin funktionsnedsættelse. Afgørelsen træffes på 
baggrund af en individuel vurdering af den enkelte elev. Inddragelse af pædagogisk-psykologisk 
rådgivning kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og elevens 
forældre er enige heri. 

… 

Den særlige tilrettelæggelse skal have til formål at ligestille eleven med elever uden 
funktionsnedsættelser. Den særlige tilrettelæggelse skal således og så vidt muligt opveje den 
konkrete funktionsnedsættelse, som eleven er udfordret af til prøven. 
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Skolens leder skal ligeledes være opmærksom på, at den særlige tilrettelæggelse ikke må ændre 
prøvens faglige mål eller niveau. De særlige prøvevilkår må således ikke ændre på det, prøven 
afprøver eleven i. 

Eleven afgør i samråd med sine forældre, om prøven ønskes aflagt på særlige vilkår. Skolen kan 
ikke pålægge en elev at aflægge prøve på særlige vilkår, hvis eleven ikke ønsker det. 

Inddragelse af Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning (PPR) og andre sagkyndige 

Vurderingen fra PPR bør indhentes så tidligt som muligt på skoleåret i det skoleår, hvor eleven skal 
til prøve første gang. Vurderingen skal indeholde en beskrivelse af elevens kompetencer og brug af 
eventuelle hjælpemidler i de fag, som eleven skal aflægge folkeskolens prøver i. Vurderingen kan 
eventuelt understøttes af faglige test, der dokumenterer elevens behov for særlig tilrettelæggelse 
af prøver. 

PPR kan inddrage særligt sagkyndige. For blinde elever kan det fx være en synskonsulent. For 
elever i specialskoler og undervisningscentre for svært handicappede vil skolelederen ofte kunne 
hente den fornødne rådgivning om tilrettelæggelse af folkeskolens prøve på særlige vilkår fra 
sagkyndige på skolen. 

Efterskoler kan med fordel inddrage PPR i elevens hjemkommune allerede ved optagelse på 
skolen, således at skolen ved skoleårets start har en beskrivelse af elevens kompetencer og 
eventuelle brug af hjælpemidler i de fag, som eleven skal aflægge folkeskolens prøver i. 

Kan PPR udlades? 

Inddragelse af PPR kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis 
forældrene er enige heri. Forældre kan til enhver tid anmode om, at PPR bliver inddraget. 

Dokumentation og registrering af oplysninger 

Skolens leder skal sikre, at der registreres og opbevares oplysninger på skolen om de elever, der 
aflægger prøve på særlige vilkår. Registrering sker på elevniveau med oplysning om årsagen til den 
særlige tilrettelæggelse, og i hvilke fag der er sket en særlig tilrettelæggelse af prøven. 

Deadlines 

Skolens leder træffer afgørelse om en elev skal aflægge prøve på særlige vilkår eller skal fritages 
for aflæggelse af en obligatorisk prøve senest: 

1. oktober forud for prøvetermin december/januar. 

1. december forud for prøvetermin maj/juni. 

Hvis skolen skal bestille særligt fremstillet materiale, skal skolen foretage denne bestilling på 
samme måde, som skolen tilmelder andre elever til folkeskolens prøver. Deadlines for 
materialebestilling er de samme som for tilmelding af skolens øvrige elever. 

Vejledninger til tilmelding finder du på www.uvm.dk/fp - tilrettelæggelse - tilmelding 
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Bevis 

Beviser udstedes efter (…) prøvebekendtgørelsen og må ikke indeholde oplysninger om særlige 
prøvevilkår, jf. § 56, stk. 1 i prøvebekendtgørelsen (uddrag af prøvebekendtgørelsen er bragt 
nederst). 

 

Mundtlige prøver 

NB! Vi (Stammeforeningen) bringer punkt 24 og 28 fra vejledningens Bilag 3 om mundtlige 
prøver, hvor bl.a. angivelsen ”50 %” ikke synes hjemlet i nogen lov eller bekendtgørelse. 

24. Forlænget prøvetid 

Af hensyn til eleven bør den samlede varighed af en prøve ikke overstige den tid, der er fastsat til 
en prøve i prøvebekendtgørelsen, med mere end 50 %. 

Skolens leder kan tillade, at en elev får tildelt både forlænget forberedelsestid samt 
eksaminationstid. 

(Stammeforeningens kommentar: Herefter fortsætter punkt 24 med en række specifikke 
minutangivelser for (forlænget) mundtlig eksamination i prøvefagene i 9. og 10. klasse. Disse 
minutangivelser for forlænget mundtlig eksamination synes der ikke at være hjemmel for i 
Bekendtgørelsen)   

… 

28. Praktisk medhjælp 

Hvis der indgår brug af ordbøger, formelsamlinger m.v. i en opgave, kan der gives tilladelse til at 
bruge praktisk medhjælp, som kan oplyse eller læse ønskede ord og afsnit efter elevens 
anvisninger. Der kan også gives tilladelse til, at den praktiske medhjælp fungerer som 
elevens ”forlængede arm” ved opstilling af redskaber eller lignende. Andre former for 
hjælpemidler bør dog overvejes forud for valg af denne løsning. 

Der kan gives tilladelse til, at den praktiske medhjælp bidrager til at fastholde elevens 
koncentration til den stillede opgave. 

Der kan gives tilladelse til, at den praktiske medhjælp kan forære et ord, hvis eleven ikke kan få 
ordet sagt. 

Hvis eleven har behov for praktisk medhjælp i forberedelsestiden, skal der være opsyn med elev 
og praktisk medhjælper. 

 

Bekendtgørelsen er regelgrundlag for vejledningen, hele bekendtgørelsen kan hentes her: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202890 
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Uddrag af bekendtgørelse nr. 1090 af 29/08/2018 om folkeskolens prøver 
(prøvebekendtgørelsen) 

§ 28. Skolens leder skal tilbyde særlige prøvevilkår til elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende 
vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at 
der ikke sker en ændring af prøvens faglige niveau. 

Stk. 2. Afgørelsen træffes af skolens leder på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med 
eleven og dennes forældre. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og 
modenhed. 

Stk. 3. Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er 
nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. 

Stk. 4. Skolens leder skal sikre, at forældrene orienteres om, at de til enhver tid kan anmode om, at pædagogisk-psykologisk 
rådgivning inddrages. 

§ 29. Særlige prøvevilkår efter § 28 kan omfatte en særlig tilrettelagt prøve for elever, der på grund af deres psykiske eller 
fysiske funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder har et særligt behov herfor. Den særlige tilrettelæggelse kan 
omfatte følgende: 

1) Prøvens form og rammer. 
2) Brug af hjælpemidler. 
3) Tildeling af ekstra tid. 
4) Fravigelse af krav om, at en prøve aflægges som en gruppeprøve. 
5) Ændring af opgaven. 
Stk. 2. Det er en forudsætning for særlig tilrettelæggelse af en prøve, at formålet med prøven fastholdes. Prøverne skal 

tilrettelægges på samme vilkår, som har været gældende for elevens forudgående undervisning, så prøven afspejler elevens 
måde at arbejde på. 

Stk. 3. En afgørelse om aflæggelse af prøve på særlige vilkår skal være truffet inden den 1. december forud for 
prøveterminen maj-juni og inden den 1. oktober forud for prøveterminen december-januar. 

§ 30. Til brug ved skriftlige prøver kan skolens leder rekvirere særlige prøvesæt, som Undervisningsministeriet har 
udarbejdet til brug for elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder. 

Stk. 2. Fristen for anmodning om fremsendelse af prøvesæt efter stk. 1 er senest den 1. december for prøveterminen maj-
juni og senest den 1. oktober for prøveterminen december-januar. 

§ 31. Bedømmelse af prøvepræstationen for en elev, der er meddelt særlige prøvevilkår efter §§ 28-30, skal ske efter 
samme kriterier og på samme faglige niveau, som gælder for de øvrige elever, herunder ved anvendelse af samme censor, jf. 
dog stk. 2. 

Stk. 2. Besvarelse af skriftlige opgaver, der er affattet i punktskrift, bedømmes af Undervisningsministeriet. 

§ 32. Skolens leder skal registrere og opbevare oplysninger om meddelelse af særlige prøvevilkår, herunder særlig 
tilrettelæggelse af prøver. Registrering sker på elevniveau med oplysning om årsagen til den særlige tilrettelæggelse, og i hvilke 
fag der er sket en særlig tilrettelæggelse af prøven. 
… 

§ 56 (Stk. 1). Et bevis må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår meddelt efter §§ 28-30. 


