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Til skolens leder og/eller prøveansvarlig
Ved prøverne mandag den 3. maj i år i dansk, skriftlig fremstilling for 9. og 10. klasse og ved
prøverne onsdag den 5. maj i år i dansk, læsning og retskrivning for 9. klasse havde nogle skoler
problemer med adgangen til hjælpeprogrammer og tjenester, herunder oplæsningsprogrammet
AppWriter og flere online ordbøger. Disse problemer med adgangen til online ordbøger kan have
givet forstyrrelser af prøven for alle elever, der har anvendt eller skullet anvende disse ordbøger,
og problemerne med adgangen til Appwriter kan have givet forstyrrelser for de elever, der
aflægger prøve på særlige vilkår og anvender oplæsningsprogrammer fx på grund af ordblindhed.
Begge dage sendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en vejledning til skolerne om, hvordan
situationen kunne håndteres. Vejledningen beskriver skolens muligheder for at tildele eleverne
ekstra tid til prøven som kompensation for den tid, i hvilken eleverne havde været udfordret af
problemer med adgang til hjælpeprogrammer og tjenester eller af de afbrydelser i prøven, som
problemerne måtte have medført.
Det følger af reglen i prøvebekendtgørelsens § 63, stk. 3, om fejl og mangler i forbindelse med
prøver, at ved væsentlige fejl og mangler, herunder fejl og mangler, der kan have haft betydning
for karakterfastsættelsen, tilbyder skolens leder ombedømmelse eller omprøve. En omprøve vil
dog for de pågældende prøver tidligst kunne aflægges i prøveterminen december-januar
2021/2022. Der er tale om et tilbud om omprøve, som eleven kan tage imod eller undlade at
tage imod. En omprøve kan ikke resultere i en lavere karakter, jf. § 64, stk. 1, i
prøvebekendtgørelsen.
Elever, der tilbydes en omprøve og tager imod tilbuddet, skal i første omgang have udstedt et
bevis, der indeholder karakteren for den prøve, som eleven er blevet tilbudt omprøve i.
Prøvekarakteren er den højeste karakter af elevens standpunktskarakter og elevens
prøvekarakter. Efter omprøven udsteder skolen et nyt bevis til eleven, såfremt eleven har
forbedret sin prøvekarakter.
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