
 
 

 

 

København d. 20. april 2020

Til  

Undervisningsministeriet, STUK 
Frederiksholm Kanal 26 
1220 København K 
 

Fremsendt som e-mail til camilla.abel.trier@stukuvm.dk og GTK@stukuvm.dk med følgende angivelse i emnefeltet ”Høring – Bekendtgørelse om 

aflysning af prøver. Danmarks Private Skoler”. 

 

Vedr. Høring over bekendtgørelse om aflysning af prøver 

I høringsbrev af 18. april anmoder Undervisningsministeriet ved STUK om eventuelle bemærkninger vedrø-

rende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier takker for muligheden 

til at give vores synspunkter til kende.  

-- 

Ministeriet har hidtil meldt ud, at standpunktskaraktererne i grundskolernes afgangsklasser skal afgives ul-

timo juni, det fremgår bl.a. af Ministeriets retningslinjer for genåbning. Dette begrundet i et argument om 

at motivere eleverne til undervisningen, der skal fortsætte helt frem til sommerferien 2020.   

I bekendtgørelsesudkastets § 13 fremgår det nu, at de afsluttende standpunktskarakterer, for bl.a. elever i 

grundskolen, skal afgives tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 2020, altså medio juni.  

Skal bekendtgørelsesteksten forstås sådan, at eleverne senest den 15. juni 2020 skal have oplyst deres 

standpunktskarakter, eller skal det forstås sådan, at skolen skal indberette karakteren senest d. 15. juni, 

men forsat afvente til ultimo juni med at informere eleverne om standpunktskaraktererne? 

-- 

I §21 i bekendtgørelsesudkastet beskrives elevernes mulighed for klage i relation til sager, der vedrører be-

kendtgørelsen. Foreningen finder der uhensigtsmæssigt, at skolens ledelse først bliver orienteret om, at en 

elev har klaget, hvis klagen fremmes på grundlag af STUKs vurdering. Efter foreningens mening bør der 

være et led, hvor skolen informeres, inden eller samtidig med, at klagen går til STUK.  

-- 

Foreningen anerkender helt, at dette er en usædvanlig situation for alle – også i relation til Ministeriets be-

kendtgørelsesarbejde. Foreningen tillader sig alligevel at bemærke, at der i sjælden grad med dette be-

kendtgørelsesudkast, har været tvivl om betydningen af indholdet. Det er simpelthen svært at fortolke, 

hvad der menes under flere af punkterne. 

Vi uddyber gerne vores høringssvar. 

Karsten Suhr, formand 
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