
FPnyt nr. 8 – ekstra om udstedt bekendtgørelse 
om visse regler om folkeskolens prøver i maj/juni 
2022

Skolens leder, den prøveansvarlige og administrative Skolens leder, 

den prøveansvarlige og administrative medarbejdere 

Bekendtgørelse og vejledninger
Der er den 25. februar 2022 indgået politisk aftale om 
håndtering af prøver i 1. halvår 2022. Aftalen er udmøntet 
nærmere ved en bekendtgørelse om sommerens prøver, som 
træder i kraft den 1. april 2022. Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet orienterer hermed om, hvordan den politiske aftale og 
bekendtgørelse har betydning for folkeskolens prøver i 
prøveterminen maj/juni 2022.  

Der er også lavet en generel vejledning ud fra bekendtgørelsen, 
som blev sendt til skolerne den 1. april 2022. Der er samtidig 
lavet en vejledning til de mundtlige prøver, som vil blive 
offentliggjort på vores hjemmeside: Retningslinjer og 
vejledninger | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) 

Prøver der afholdes 
I 9. klasse afholdes følgende prøver: 
 Mundtlig dansk
 Skriftlig dansk (retskrivning, læsning og skriftlig fremstilling)
 Mundtlig engelsk
 Skriftlig matematik (uden hjælpemidler og med

hjælpemidler)

I 10. klasse afholdes følgende prøver: 
 Skriftlig dansk
 Skriftlig matematik
 Mundtlig dansk
 Mundtlig matematik

Prøver der aflyses 
Alle øvrige prøver i 8., 9. og 10. klasse end de, som er nævnt 
ovenfor, aflyses.  
Det betyder, at følgende prøver i grundskolen aflyses: 
 Den praktisk-musiske valgfagsprøve i 8. klasse
 Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi i

9. klasse

 Alle udtræksprøver i 9. klasse
 Prøver i engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi i 10. klasse

Datoer for skriftlige og mundtlige 

prøver  
Der er ikke ændret på datoerne for de skriftlige prøver, og der 
er heller ikke ændret på den mundtlige prøveperiode. 

Prøveplanen på vores hjemmeside er blevet opdateret: 
Prøveplan maj/juni 2022 | Børne– og Undervisningsministeriet 
(uvm.dk) 

Offentliggørelse af prøveudtræk 

fremrykket til 25. marts  
Offentliggørelse af prøveudtrækket er fremrykket. Skolens leder 
skulle således offentliggøre prøveudtræk for lærere og elever 
den 25. marts 2022. Prøveudtrækket har betydning for, hvilke 
fag eleverne skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakter 
til prøvekarakter i, for så vidt angår de to udtræksprøver. 

Sygeprøver m.v.
En elev, som til sommer forhindres i at gennemføre en prøve på 
grund af sygdom, bortvisning fra prøve eller udeblivelse fra 
prøve, skal aflægge en sygeprøve/en ny prøve hurtigst muligt.  

Mundtlige sygeprøver kan afholdes i perioden fra den 23. juni 

2022 til den 10. september 2022 eller i forbindelse med 
prøveterminen i december-januar. De skriftlige sygeprøver 
afholdes i prøveterminen december-januar 2022/23. 

Ændring af tilmelding til 

folkeskolens prøver 
Skolen skal ikke ændre i antallet af tilmeldte elever i de aflyste 
prøver. Skolen skal kun foretage ændringer i tilmeldingen, hvis 
antallet af elever til prøverne i skriftlig og mundtlig dansk (FP9 
og FP10), mundtlig engelsk (FP9), skriftlig matematik (FP9 og 
FP10) og mundtlig matematik (FP10) ændrer sig. 
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Folkeskolens Prøver, skoleåret 2021/2022

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/402
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/proveplan-sommer-2022
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/proveplan-sommer-2022


 
Standpunktskarakter skal ophøjes 
til prøvekarakter  
Skolen er forpligtet til, at ophøje elevens sidste 
standpunktskarakter til prøvekarakter ved de aflyste prøver, som 
eleven skulle have været til prøve i. 
 
Afgivelsen af afsluttende standpunktskarakter udskydes til: 

 Senest den 3. juni for 9. og 10. klasse  
 Senest den 15. juni for 8. klasse 

For de fag, hvor eleven skal til prøve afgives den afsluttende 
standpunktskarakter, inden prøven afholdes. 
 
Ved de prøver, der afholdes i 9. og 10. klasse, skal eleven have 
den afsluttende standpunktskarakter på sit bevis, hvis 
standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren.  
Eleven skal have oplyst sin afsluttende standpunktskarakter 
inden prøven. 
 
Prøvekarakter i den bundne fælles prøve i fysik/kemi, biologi og 
geografi 
Skolerne giver afsluttende standpunktskarakterer i hvert af 
fagene fysik/kemi, geografi og biologi. Den karakter, som skal 
ophøjes til prøvekarakter ved den bundne fælles prøve i 
fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse, og som skal træde i 
stedet for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et 
simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer 
givet i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi.  
 
Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen, og der 
rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer 
jf. § 16 i bekendtgørelse om karaktergivning og anden 
bedømmelse. 
 

Lokal fleksibilitet 
Skolen gives mulighed for at undlade at formulere 
prøvespørgsmål til dele af faget, som har været påvirket af 
smittesituationen med COVID-19 og de afledte virkninger heraf. 
 
Skolens leder og eksaminator skal sikre sig, at prøvespørgsmål, 
der bygger på forløb, som har været påvirket af 
smittesituationen med COVID-19, gør eleven i stand til at 
demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål ved prøven. 
 
Hvis skolens leder og eksaminator fagligt og pædagogisk 
vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, udelades forløbet eller 
dele af forløbet af prøvespørgsmålene og prøvematerialet. 
 
Læs mere om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøve 

i prøveterminen maj-juni i vejledningen herom, som snarest 
offentliggøres på ministerets hjemmeside: Prøvevejledninger til 
folkeskolens prøver | Børne– og Undervisningsministeriet 
(uvm.dk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Optagelsesprøven til de gymnasiale 
uddannelser er flyttet fra 10. til 17. 
juni 
Alle Folketingets partier er sammen med Børne- og 
Undervisningsministeren blevet enige om at justere 
optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser i år. Justeringen 
skal ses i lyset af ændringerne af sommerens prøver.  
 
Justeringen betyder, at der som normalt vil være opgaver i 
fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi til 
optagelsesprøven, men at det kun vil være de tre fag, som 
ansøgeren klarer sig bedst i, der afgør, om ansøgeren består 
optagelsesprøven. Læs nyheden på ministeriets hjemmeside: 
Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser justeres | 
Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) 
 
Ifølge den politiske aftale om sommerens prøver er fristen, for 
hvornår grundskolerne skal indberette elevernes endelige 
uddannelsesparathedsvurdering (UPV), blevet rykket. Det er 
derfor nødvendigt at omplacere den optagelsesprøve, der 
oprindeligt var planlagt den 10. juni, til fredag den 17. juni i 
stedet. 
 
Er der elever, der både skal til mundtlig prøve og til 
optagelsesprøve den 17. juni, skal skolen forsøge at flytte 
elevernes mundtlige prøve til en anden dag, så de kan aflægge 
optagelsesprøve den 17. juni. Er dette ikke muligt, kan eleverne 
henvises til at aflægge optagelsesprøve den 27. juni i stedet.  
 

Øveprøver i uge 19 og 20  
Som følge af aflysningerne af flere af prøverne i  
prøveterminen maj/juni 2022 vil der blive stillet en ny  

øveprøvetermin til rådighed for alle skoler. Denne  
øveprøvetermin (øveprøver III) vil blive afviklet den 10.-12.  
maj (uge 19) og 16.-20. maj (uge 20). 
 
Øveprøverne afvikles efter samme koncept som øveprøverne i 
november og januar. Det vil sige, at alle de nævnte prøver 
afvikles hver dag i perioden, og skolerne kan frit booke de 
prøver, de vil anvende. Supplerende prøvemateriale for 
øveprøverne vil blive lagt på Prøvebanken inden afviklingen.  
 
Læs mere om øveprøver på: Øveprøver i skoleåret 2021/2022 | 
Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) 
Booking til øveprøver III åbner den 28. marts 2022. 
 
 

Læs spørgsmål/svar om prøverne på 
uvm.dk/corona 
Du kan læse relevante spørgsmål/svar om den politiske aftale og 
prøverne på ministeriets hjemmeside Information til dag- og 
uddannelsesinstitutioner om COVID-19 | Børne– og 
Undervisningsministeriet (uvm.dk).  
 
Spørgsmål/svarene vil løbende blive opdateret. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

#FPnyt udgives af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, tlf. 33 92 61 00 eller fp@stukuvm.dk 
Tilmelding/afmelding af FPnyt sker på hjemmesiden uvm.dk/fp under Nyt om folkeskolens prøve 
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