
 
  

 

 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om 

visse regler om prøver ved forberedende 

grunduddannelse som led i afhjælpningen af 

virkninger på undervisningen som følge af covid-

19. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet har ved mail af 17. marts 2022 bedt 

FGU Danmark om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse 

om visse regler om prøver ved forberedende grunduddannelse som led i 

afhjælpningen af virkninger på undervisningen som følge af covid-19.  

Først og fremmest er FGU Danmark glade for, at der er fokus på, hvordan vi 

fælles skal afhjælpe virkningerne af covid-19, som selvfølgelig har haft en 

stor betydning for vores elever.  

Når det er sagt, så har vi enkelte bemærkninger i forhold den foreslåede 

løsning på udmøntning af den politiske aftale om sommerens prøver og 

eksaminer.  

Fristen for indsendelse af prøveplan til ministeriet er den 1. april 2022. Det 

vil ikke give ret mange arbejdsdage til at lave individuelle vurderinger af 

institutionernes flere hundrede elever. Her forstår vi udkastet således, at 

den individuelle vurdering af, om eleven skal til prøve eller have 

standpunktskarakter også kan ske efter denne dato.   

Der er en bekymring blandt vores institutioner om, at denne løsning 

potentielt kan skabe splid mellem eleverne, når én elev bliver vurderet til 

at skulle aflægge prøve og en anden ikke gør.  

Institutionerne vil naturligvis gøre alt for at afhjælpe, at dette bliver en 

udfordring.  

FGU Danmark havde foretrukket, at institutionerne fik mulighed for at 

aflaste eleverne omkring prøverne ens, så der fx kunne planlægges med 

prøver i færre fag, prøver i udtrukne fag mv., så eleverne blev stillet ens på 

den enkelte institution, hvis institutionen vurderede dette mest 

hensigtsmæssigt. 
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FGU Danmark læser endvidere, udkastet således, at der fortsat er mulighed 

for at institutionen fastlægger interne procedurer og retningslinjer for den 

individuelle vurdering af eleverne, så længe der fortsat foretages en 

konkret individuel vurdering.  

FGU Danmark takker for muligheden for at afgive høringssvar.  

 

Med venlig hilsen 

 

Lisa Goth 

Sekretariatschef i FGU Danmark 

 


