
Bilag A - Prøver 
Fælles forståelse af hvordan prøverne håndteres udarbejdet af konst. skoleleder Michael Larsen, kreds 52 ved Hans Junker og 
Betina Elmdam samt skoleleder Bo Pedersen. 
 
Følgende forudsætninger ligger til grund for prøveafviklingen samt tidsfastsættelsen: 

 Prøver anses for en del af undervisningen. 
 En væsentlig del af forberedelsen til de mundtlige prøver foregår hen over året, da prøvespørgsmålene 

skal relateres til den daglige undervisning. 
 Den. alm. forberedelse indgår som en del af arbejdet med prøve og censorat. 
 9. klassernes 35 lektioner pr. uge i prøveperioden svarer til ca. 35 timer. Ved beregningen tages 

udgangspunkt i hvor mange lektioner lærerne har. 
 Den tildelte tid kan ikke sammenlignes med tidligere udregninger pga. ændringer af prøverne. 
 Tildelingen af tid dækker to dages prøveafvikling og censorat, hvilket udløses ved elevtal på 18 eller 

derover pr. klasse. (I dansk skal vurderes på om der skal benyttes 2 dage ved prøveform B ved 16 
elever) Ved væsentlig færre elever vurderes, hvorvidt tidsforbruget skal nedsættes. 

 Ved beskikket censur beregnes rejsetiden konkret. Ellers benyttes lejrskoleberegningen såfremt det er 
over flere dage. 

 
Tildeling af tid til prøverne  

 Der tildeles 40 timer til de obligatoriske mundtlige prøver i dansk, engelsk og fysik samt mundtlige 
udtræksprøver i historie, samfundsfag, kristendomskundskab, matematik, tysk og idræt. 

 Tiden dækker forberedelse, afholdelse af prøve samt censorvirksomhed i det enkelte fag. 
 Deles prøve og censoropgave mellem to lærere fordeles tiden med 20 timer til hver. 
 Der kan være tale om, at der deltager to lærere som eksaminatorer i idrætsprøven. 
 Trækkes et fag ikke ud, læses timerne i andre klasser, eller tiden benyttes til opfyldning af tid på de fag, 

der udtrækkes. 
 
De skriftlige afgangsprøver bedømmes ikke af klassens lærer, men udelukkende af et prøveafviklingssystem 
(de digitale prøver) eller en statsligt beskikket censor. 
Skriftlige prøver, der ikke kan gennemføres som digitale selvrettende prøver, men udfærdiges på papir, skal 
dog bedømmes af en kvalificeret lærer udpeget af skolens leder, dog ikke klassens faglærer. Tidsforbruget til 
denne opgave aftales på den enkelte skole. 
 
Såfremt den enkelte lærer ikke kan frigøres i den fornødne tid til prøverne og derfor tillægges overtid, aftales 
det mellem lærer og ledelse, om den overskydende tid skal udbetales eller indregnes i det kommende skoleårs 
arbejdstimetal efter gældende regler for overtid.  
Der opfordres til at lave særaftaler omkring tilstedeværelse, såfremt denne ikke kan afholdes inden for 
beskrivelsen i planlægningsgrundlaget. 
Tilsyn med de skriftlige prøver organiseres lokalt. 
 
Prøveperioden  

I prøveperioden kan der være behov for anderledes tilrettelæggelse af tjenesten, fx brug af fagdage, og omlagt 
tjeneste, så prøveperioden kan gennemføres med den fornødne fleksibilitet i forbindelse med afvikling, 
forberedelse, transport, klargøring etc.  
Omlagt tjeneste i prøveperioden aftales og fastlægges af ledelsen i samarbejde med den enkelte lærer. 
 
Planer for prøveperioden skal aftales endeligt, når der er klarhed over udtræksfagene, og de kan offentliggøres.  
Forberedelse, klargøring etc. skal være aftalt i god tid inden prøveperioden.  
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