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Til prøvefrie skoler 

Praktiske forhold vedrørende afgivelse af standpunktskarakterer i 

sommerterminen 2020 

Vi vil hermed orientere jer om reglerne for afgivelse af standpunktska-

rakterer og de praktiske forhold, som knytter sig hertil, såfremt I I øn-

sker at ændre status til prøveafholdende skole i dette skoleår med henblik 

på at give jeres elever afsluttende standpunktskarakterer i sommertermi-

nen 2020.  

 

Det er muligt at meddele styrelsen, at I ønsker at benytte muligheden for 

at afgive standpunktskarakterer indtil tirsdag den 28. april kl. 16. 

 

Skolen bliver prøveafholdende i sommerterminen 2020 

Jeres beslutning om at ændre status til prøveafholdende skole betyder 

kun, at I bliver midlertidigt prøveafholdende. Vi antager altså, at I i det 

kommende skoleår (skoleåret 2020/2021) igen ønsker at være prøvefri, 

mindre I meddeler os andet.  

 

Styrelsen vil som vanligt udsende en e-mail i maj måned med henblik på 

at gøre opmærksom på, hvordan skolen skifter status mellem prøvefri og 

prøveafholdende.   

 

Alle elever i 8., 9., og 10. klasse skal have standpunktskarakterer 

Vær opmærksom på, at reglerne om afgivelse af standpunktskarakterer 

gælder for alle skolens elever på 8., 9. og 10. klassetrin efter de gældende 

regler herom. Beslutningen om at afgive standpunktskarakterer kan altså 

ikke blot benyttes på enkelte elever på skolen.  

 

Der skal afgives standpunktskarakterer for de fag, som afsluttes med 

prøve, herunder også valgfag og fag, hvor prøven er frivillig (jf. § 13, stk. 

5-6 og § 19 h, stk. 3). I kan læse, hvilke fag det drejer sig om på de for-

skellige klassetrin via dette link.  

 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/forberedelse/standpunktskarakterer
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De frie skoler skal leve op til stå mål med-kravet, jf. friskolelovens § 1, 

stk. 2, 1. pkt. Det indebærer, at eleverne skal modtage undervisning i alle 

fag, der svarer til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne 

kan strukturere undervisning på anden vis end i folkeskolen, slå fag sam-

men eller kalde fagene noget andet, men indholdsmæssigt skal de igen-

nem den fulde fagrække. Undervisningen skal være på et niveau, der står 

mål med folkeskolen, og herunder kan lede frem mod folkeskolens prø-

ver. 

 

Stå mål med-kravet gælder også for de prøvefrie friskoler. Det betyder, at 

undervisningen også skal være på et niveau, der kan lede frem til folke-

skolens prøver. 

 

Prøvefrie skoler, der i den nuværende situation ønsker at få status som 

prøveafholdende med henblik på at anvende standpunktskarakterer, skal 

således identificere de fag, som folkeskolen giver standpunktskarakterer i, 

og give karakterne i disse fag. Hvis skolen vurderer, at dette ikke er mu-

ligt ud fra deres undervisningspraksis, må skolen i stedet for at blive prø-

veafholdende henvises til som hidtil at lade deres elever gå op til optagel-

sesprøve. 

 

Skolen modtager et prøvefagsudtræk i uge 18 

På beviser for folkeskolens afgangseksamen og i beregningen skal indgå 

syv prøvekarakterer. Et bevis indeholder prøvekarakterer for de fem 

bundne prøver (mundtlig dansk, skriftlig dansk, skriftlig matematik, 

mundtlig engelsk og fællesprøven i naturfag) og to udtræksfag; et fag fra 

den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundt-

lig tysk/fransk, historie, samfundsfag, kristendomskundskab) og et fag 

fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt 

og fysik/kemi).  

 

Ministeriet fastlægger hver skoles prøvefagsudtræk. Skoler, der har været 

prøvefri indtil nu, modtager oplysning om prøvefagsudtrækket i uge 18.  

 

Skolen skal indberette standpunktskarakterer og prøvekarakterer 

til Styrelsen for It og Læring 

Med muligheden for at afgive standpunktskarakterer følger krav om ind-

beretning af standpunktskarakterer og prøvekarakterer til Karakterdata-

basen hos Styrelsen for It og Læring. Indberetningen sker gennem sko-

lens administrative system eller manuelt i Karakterdatabasen. Læs mere 

via dette link.  

 

Indberetning skal ske i bestemte perioder: 

 De afsluttende standpunktskarakterer afgives og indberettes tid-
ligst den 10. juni og senest den 15. juni 2020.  

 Prøvekarakterer (de ophøjede standpunktskarakterer) og bereg-
nede gennemsnit skal indberettes i perioden mellem den 16. og 
den 19. juni. 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/censur-og-evaluering/indberetning-af-karakterer
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 Indberetning af standpunktskarakterer for 8. klasse skal ske i pe-
rioden fra 20. juni til den 25. juni 2020. 

 

Skolen skal udstede beviser til elever i 9. eller 10. klasse 

Skolen skal udstede et bevis for folkeskolens afgangseksamen til elever, 

der består folkeskolens afgangseksamen. Elever, der ikke består, skal 

have et bevis for folkeskolens 9. klasse. Skolen skal udstede bevis for fol-

keskolens 10. klasseprøve til elever, der afslutter 10. klasse. Reglerne om 

udstedelse af beviser, herunder krav til oplysninger, der skal fremgå af 

beviser samt beregning af gennemsnit er fastsat i prøvebekendtgørelsens 

bilag 3 (link). På ministeriets side om beviser for folkeskolens prøver kan 

du læse mere om udformningen af beviserne (link).  

 

Optagelse på gymnasiale uddannelser  

Beviserne har samme retsvirkning som beviser fra tidligere årgange. På 

baggrund af de afgivne standpunktskarakterer og uddannelsesparatheds-

vurderingen afgøres det, om den enkelte elev har retskrav på optagelse i 

gymnasiet.  

 

Ansøgers retskrav for optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse er ba-

seret på de resultater, som ansøger har opnået ved folkeskolens afgangs-

prøve i 9. klasse. Resultaterne fra 10. klasse kan alene forbedre visse dele 

af de opnåede resultater fra 9. klasse, men kan ikke stå alene uden en 9. 

klasses afgangseksamen. 

 

Læs mere om optagelse på en gymnasial uddannelse i 2020 via dette link.  

 

Optagelse på erhvervsuddannelse 

Optagelse på erhvervsuddannelse kan ske på baggrund af elevens bevis 

for folkeskolens afgangseksamen eller under visse omstændigheder på 

baggrund af en konkret vurdering. Læs mere om optagelse på en er-

hvervsuddannelse i 2020 via dette link.  

  

Vejledning om afgivelse af standpunktskarakterer og vejledning 

om aflysning af folkeskolens prøver 

Styrelsen har fredag den 24. april 2020 offentliggjort en vejledning til 

prøveafholdende skoler om afgivelse af standpunktskarakterer, som kan 

læses her(link).  

Læs mere om at lave eksamensbeviser og indberette karakterer i det ved-

lagte brev til skoler om aflysning af folkeskolens prøver (link).  

 

Venlig hilsen 

Birte Iversen 

 

Kontorchef, Kontor for Prøver, Eksamen og Test 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1128#id968e1e2e-44cc-4ebb-a17a-aac02f4f3d48
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/censur-og-evaluering/bevis
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/erhvervsuddannelser.
https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/saerligt-vedr-9-og-10-2
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/apr/200424-brev-om-aflysning-af-folkeskolens-proever-24-april-2020.pdf?la=da
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Kontakt 

Spørgsmål om afgivelse af standpunktskarakterer kan stilles til Center 

for Grundskoler på telefon 3392 5185, e-mail: stuk.cgs@stukuvm.dk. 

 

Spørgsmål om prøvekarakterer, udtræk og beviser kan stilles til Kon-

tor for Prøver, Eksamen og Test på telefon 3392 6100, e-mail: 

fp@stukuvm.dk.    

 

Spørgsmål om optagelse på de gymnasiale uddannelser kan stilles til 

Hanne Woller på telefon 3395 5335, e-mail: 

hanne.woller@stukuvm.dk. 

 

Tekniske og praktiske spørgsmål om indberetning af karakterer kan 

stilles til supporten for Karakterdatabasen på telefon 7021 2154 

(Skriftligt via dette link). 

 

mailto:stuk.cgs@stukuvm.dk
mailto:fp@stukuvm.dk
mailto:hanne.woller@stukuvm.dk
https://www.stil.dk/digitale-test-og-proever/karakterdatabasen

