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1 Bedømmelse i skoleuddannelsen 
 
I skoleuddannelsen vil der være bedømmelser i form af 
standpunktsbedømmelser og prøver. 
 

2 Vurdering og standpunktsbedømmelse i 
skoleuddannelsen 

 
Skolen afgiver og foretager løbende vurdering og bedømmelse af elevens 
standpunkt og ved afslutningen af faget. 
 
Standpunktsbedømmelser i grundfag afgives af den fagansvarlige underviser i 
faget og afgives ved afslutningen af faget. 
 
Standpunktsbedømmelser i grundfag afgives på grundlag af de fastsatte mål 
for det enkelte grundfag. Standpunktsbedømmelser i grundfagene bedømmer 
udelukkende det faglige standpunkt. 
Når de sidste lektioner i fagene er læst, afgives standpunktsbedømmelse i 
grundfagene. 
Såfremt et grundfag udtrækkes til prøve bliver det prøve karakteren der er den 
gældende.   
 

3 Bestemmelser for prøver 
 
Der henvises til de generelle prøvebestemmelser i de af 
undervisningsministeriet udstedte bekendtgørelser på området. 
 
Prøver og eksamen - Bekendtgørelse nr. 41 af 16/01/2014 
 
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse - BEK nr. 262 af 
20/03/2007  
 
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser - BEK nr. 367 af 19/04/2016  
 
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk 
i erhvervsuddannelserne - BEK nr. 683 af 08/06/2016 
  
Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen - BEK nr. 270 af 15/03/2016  
 
Eleven aflægger prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i det 
pågældende undervisningsforløb. 
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Eleven indstilles til prøve, såfremt at eleven har haft et tilfredsstillende 
fremmøde og underviserne vurderer fagmålene er opnået.  
 
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser - BEK nr 1010 af 22/09/2014 § 78 
stk. 2. Skolens afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte 
undervisningsdele er gennemført. Afsluttende bedømmelse foretages i forhold 
til de fastsatte mål for undervisningen i reglerne om uddannelsen. Ved den 
afsluttende bedømmelse fastsættes en afsluttende karakter, der kan være en 
standpunktskarakter eller en eksamens- eller prøvekarakter. 
Standpunktskarakteren udtrykker elevens standpunkt i forhold til de fastsatte 
mål for undervisningen på det tidspunkt, karakteren gives. Ved eksamen finder 
bekendtgørelse om prøver og eksamen ved de erhvervsrettede uddannelser 
anvendelse. Afsluttende prøver afholdes efter reglerne i §§ 41 og 42. Når 
prøve er aflagt, træder prøvekarakteren i stedet for den tilsvarende 
standpunktskarakter og indgår i eventuelle gennemsnitsberegninger. 6. pkt. 
gælder ikke for grundforløbsprøven  
Stk. 3. Ved undervisningens afslutning meddeles standpunktskaraktererne til 
eleven, inden elevens deltagelse i prøver i faget.  
 

4 Prøvers antal og placering  
 
Undervisningsministeriet udtrækker ét af grundfagene til prøve.   
 
Prøvekarakteren erstatter standpunktsbedømmelsen i det pågældende 
grundfag. 
 
Tidligst 3 uger inden prøvens afholdelse offentliggøres hvilket fag, der er 
udtrukket til prøve.  
 
Eksaminator 
Er i videst mulig omfang en af holdets undervisere/ kontaktlærere. 
 
Censor 
Udpeges af skolen eller beskikkes af Undervisningsministeriet. 
 
Votering 
Under voteringen forlader eleven lokalet. 
 
 
 
 
 
Omprøve 
BEK nr. 41 af 16/01/2014 § 5 Stk. 2. Er en prøve ikke bestået efter 
bekendtgørelsen for uddannelsen eller den lokale undervisningsplan for 
uddannelsen, er eksaminanden fortsat tilmeldt prøven, jf. dog stk. 3 og 4. 
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Stk. 3. Eksaminanden kan deltage i samme prøve 2 gange. Institutionen kan 
tillade deltagelse i 1 prøvegang mere, hvis det er begrundet i usædvanlige 
forhold. Ved prøver omfattet af § 11 træffer institutionen afgørelse efter 
samråd med det faglige udvalg. 
 
Tidspunktet for omprøven fastsættes i samarbejde med eleven. 
 
Sygeeksamen 
Hvis eleven på grund af dokumenteret sygdom er forhindret i at deltage i eller 
gennemføre prøven, tilrettelægger skolen i samarbejde med eleven en ny 
prøve, der foregår efter regler som ved den ordinære prøve. 
 
Særlige vilkår ved prøve 
Eleven kan ansøge om støttemuligheder til prøverne, fx forlænget 
forberedelsestid, forlænget prøvetid eller hjælpemidler til fx oplæsning af 
tekst. 
Skolen tilbyder disse særlige prøvevilkår, hvis eleven har fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse, eller tilsvarende vanskeligheder, samt hvis eleven har 
andet modersmål end dansk, og når skolen vurderer, at dette er nødvendigt 
for at ligestille eleven med andre i prøvesituationen. Det må ikke medføre 
ændring af prøvens niveau.  
(Jvf. bekendtgørelsen om særlige vilkår ved prøve § 18) 
 

5 Bestemmelser for dansk C og D. 
 
Formål 
Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige 
kompetencer i det udtrukne grundfag. 
 
Mål 
Målet er, at eleven gennem prøven får vist at eleven kan udtrykke sig i et 
korrekt fagligt sprog samt er i stand til at redegøre for enkle begreber og 
modeller. Ligeledes får eleven vist sine evner til at kunne udføre eksperimenter 
og redegøre for teorien bag det eksperimentelle forløb. 
 
 
Form og afvikling 
Prøven afholdes i slutningen af GF1 perioden 
 
Prøve i dansk afvikles efter bestemmelser  
Jf. BEK nr. 683 af 08/06/2016   
 
 
 
Prøve i grundfaget dansk D og C 
Prøver i grundfag dansk D og C gennemføres ud fra de I ”Bekendtgørelse om 
grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 



Bilag til lokal undervisningsplan  
GF1 

 6 

erhvervsuddannelserne”, fastsatte retningslinjer for prøver i det enkelte 
grundfag. 

Eleven eksamineres individuelt. Eksaminationen sker på grundlag af den 
gennemførte undervisning, præsentationsportfolie og de af eleven udarbejdede 
ukendte case-opgaver tildelt eleven i forberedelsestiden. De ukendte case-
opgaver tager alle udgangspunkt i en for eleven kendt case eller åbner 
mulighed for perspektivering til den kendte case. 

De ukendte case-opgaver tildeles ved lodtrækning, hvor eleven altid kan vælge 
mellem mindst 4 opgaver. 

Prøven indledes med en case-arbejdsdag og afholdes efter fagbilagets 
bestemmelser om prøveform a - mundtlig prøve på grundlag af elevens 
præsentationsportfolio samt materiale udarbejdet af eleven i forbindelse med 
opgaveløsning på case-arbejdsdagen. 

Bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation og dokumentation af 
viden, færdigheder og kompetencer under eksaminationen, samt materiale, 
som eleven har udarbejdet før eksaminationen, i undervisningen og i 
forberedelsestiden.  

Elevens faglige standpunkt vurderes op imod de væsentlige faglige mål som 
skolen har udvalgt for faget.  

Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens 
præstation. 

Eleven forlader lokalet under voteringen. Elevens helhedspræstation 
bedømmes. 

Prøven bedømmes efter 7-trin-skalaen, jf. gældende bekendtgørelse. 

Prøvekarakteren erstatter den afgivne standpunktsbedømmelse i faget. 

Prøven er mundtlig og aflægges individuelt. Prøven varer 30 minutter pr. elev 
inkl. votering. 

Grundfagsprøven afvikles efter følgende tidsramme 
Prøven afholdes efter grundfaget er afsluttet, og der afsættes 24 timer til 
forberedelse af prøven. 
 

6 Bestemmelser for fremmedsprog engelsk E, D og C 
Prøve i fremmedsprog Engelsk gennemføres ud fra den i ” Bekendtgørelse om 
grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 
erhvervsuddannelserne”, fastsatte retningslinjer. 
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Eleven eksamineres individuelt. Eksaminationen sker på grundlag af den 
gennemførte undervisning, dokumentation, selvvalgte emne og ukendte 
opgave og det af eleven udarbejdede materiale i forberedelsestiden. Den 
ukendte opgave tildeles ved lodtrækning dagen forud for prøvedagen. 
 
Prøven indledes med en forberedelses dag a´6 timers varighed og afholdes 
efter fagbilagets bestemmelser om prøveform b -  
 
Bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation af det selvvalgte emne 
og dokumentation af viden, færdigheder og kompetencer under 
eksaminationen, samt materiale, som eleven har udarbejdet før 
eksaminationen, i undervisningen og i forberedelsestiden.  
 
Elevens faglige standpunkt vurderes op imod de væsentlige faglige mål som 
skolen har udvalgt for faget.  
 
Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens 
præstation. 
 
Eleven forlader lokalet under voteringen. Elevens helhedspræstation 
bedømmes. 

Prøven bedømmes efter 7-trin-skalaen, jf. gældende bekendtgørelse. 

Prøvekarakteren erstatter den afgivne standpunktsbedømmelse i faget. 

 
 
 
  


