
 
 

 

 

København d. 18. juni 2021

Til  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
 

Fremsendt som e-mail til fp@stuk.dk med følgende angivelse i emnefeltet ”Høringssvar vedr. ny prøvebekendtgørelse. Danmarks 

Private Skoler”. 

Vedr. høring om ny prøvebekendtgørelse 
I høringsbrev af 27. maj 2021 anmoder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om eventuelle bemærkninger 
vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier takker for mu-
ligheden til at give vores synspunkter til kende.  
Ændringsforslagene efterkommer til en vis grad det over årene, af foreningen, fremlagte ønske om at 
styrke pålideligheden ved bedømmelsen af de skriftlige prøver, herunder specifikt den skriftlige prøve i 
dansk. Foreningen modtager fortsat henvendelser fra skoler, der har haft udfordringer omkring bedømmel-
sen. Skolerne finder, at en væsentlig andel af bedømmelserne er så afvigende fra elevernes standpunkt, at 
det er mere end almindeligt bemærkelsesværdigt. Det handler ikke kun om eksempler på meget lavere vur-
dering end standpunkt, men også meget højere. Der er også eksempler på, at der udelukkende er afgivet 
middelkarakterer - ingen yderpunkter, altså hverken lave eller høje karakterer. Der er forsat en oplevelse 
af, at der ikke er konsensus om vurderingskriterier og vægtning. Med bekendtgørelsesforslaget tydeliggø-
res, hvad eleven skal prøves i, men vægtningen af de enkelte punkter er ikke præciseret. Det er heller ikke 
præciseret, hvis de punkter, eleven skal prøves i, skal vægtes ligeligt. Således er der forsat lagt op til en sub-
jektivitet i den endelig vurdering og karaktergivning.  
 
Foreningen hilser muligheden for, at den prøveafholdende skole kan rette henvendelse til den censor, som 
har bedømt den skriftlige besvarelse velkommen. Der lægges op til, at denne henvendelse skal ske i særlige 
tilfælde ved åbenlyse fejl og mangler, f.eks. ifm. forbytning af besvarelser. Foreningen savner fortsat en 
mulighed for en dialog mellem prøveafholdende skole (evt. ved faglæreren) og censor i tilfælde af, at cen-
sors vurdering for enkelte elever eller hele klasser er markant forskellig fra standpunktet. En sådan henven-
delse må naturligvis først finde sted, når skolen også har lavet en grundig faglig vurdering af elevens prøve-
besvarelse. Foreningen mener i øvrigt at to hverdage er for kort et tidsrum for skole og censor til fagligt at 
kunne vurdere og reagere på fejl og mangler ifm. vurdering af de skriftlige prøver.  
Foreningen vil fortsat stærkt opfordre til, at man genindfører den tidligere bedømmelsesordning, hvor både 
faglæreren og en beskikket censor vurderer elevernes opgaver. Det handler om den enkelte elevs retssik-
kerhed.  
 
Vi uddyber gerne vores høringssvar. 
Karsten Suhr, formand 
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