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1 Indledning 
Prøvehåndbogen om prøver på FGU-Skolen Øst er et værktøj primært til lærere og ledere, men også 
administrative medarbejdere på skolerne. 
Håndbogen indeholder skolens procedurer og retningslinjer, som er udstukket på baggrund af de 
centralt fastsatte regler. 
Formålet er, at håndbogen kan give et overblik og en større sikkerhed i forbindelse med 
tilrettelæggelsen af prøver og i kommunikationen med eleverne. 
Håndbogen bliver opdateret i takt med, at erfaringerne med de nye prøveformer i FGU indløber. 
 

2 Administrativ planlægning af prøver og standpunktsbedømmelser 
2.1 Regelgrundlag for prøver på FGU-Skolen Øst 
Regelgrundlaget for denne prøvehåndbog er de centralt fastsatte regler.  
Reglerne er listet op her: 
 
Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse. LBK nr 606 af 24/05/2019 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209341 
 
Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse. BEK nr 479 af 26/04/2019. 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/479 
 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.  
BEK nr 41 af 16/01/2014. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427 
 
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. BEK nr 262 af 20/03/2007 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308 
 
 

Fagbilag, læreplaner og prøvevejledninger 

https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/undervisning-og-laeringsmiljoe/laererplaner-
og-fagbilag 
 

Råd og vink om prøver og censur i Forberedende Grunduddannelse. Skrivelse af 27. marts 2020 
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/fgu/pdf20/200327-raad-og-vink-om-proever-og-censur-
ved-fgu.pdf  
 

Ministeriets vejledning til Klager over prøver 
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever/proceduren-
ved-klager 
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2.2 Ansvar for afholdelse og administration af prøver 
Institutionens øverste ledelse har det overordnede ansvar for prøverne. 
 
Der er udpeget en overordnet prøveansvarlig for hele FGU-Skolen Øst.   
Den overordnede prøveansvarlige har ansvar for, at planlægning, administration og afholdelse af 
prøver overholder gældende regler.  
Den overordnede prøveansvarlige skal stå til rådighed, hvis der i forbindelse med afholdelse af prøver 
opstår usikkerheder eller konfliktsituationer, som den lokale skoleleder ønsker bistand til. 
Den overordnede prøveansvarlige har medansvar for opdatering af institutionens 
eksamensreglement/ Prøvehåndbogen i samarbejde med ledelsen. 
 
Skolelederen er lokal prøveansvarlig, når der holdes prøver på egen skole. Skolelederen skal påse, at 
prøverne foregår efter reglerne. 
Skolelederen skal være til rådighed, hvis der opstår usikkerheder eller konfliktsituationer, som skal 
løses her og nu for, at en prøve kan fortsætte på skolen. Det kan f.eks. være uenigheder mellem 
censor og eksaminator om faglige eller proceduremæssige forhold, eller det kan være 
konfliktsituationer med elever. Skolelederen kan søge bistand hos den overordnede prøveansvarlige.  
Skolelederen bistår den overordnede prøveansvarlige med planlægning af prøver. 
 
Eksaminator har ansvaret for, at den enkelte prøve i det enkelte fag/fagområde afholdes efter de 
gældende læreplaner og prøvevejledninger. 
 

2.3 Overblik over prøver og fag i AGU og PGU 
 

Spor Obligatoriske fag i FGU Obligatoriske prøvefag i FGU 
 
AGU 

 
Fire obligatoriske fag:  
 
Dansk 
Matematik 
PASE eller Identitet og 
medborgerskab 
Samt et valgfrit fag  
 
KAN fag: 
Derudover kan der vælges øvrige 
almene fag. 
 
Hvis eleven vil tage 
forberedelseseksamen til den 2-
årige hf-uddannelsen kræver det at 
eleven består: 
Dansk, matematik og engelsk på D 
niveau og samfundsfag og naturfag 
på G niveau.* 
Jf Almen Forberedelseseksamen, 
UVM.dk 
 

 
Tre obligatoriske prøvefag: 
 
Dansk 
Matematik 
Samt et andet fag 
 
 
 
Eleven skal aflægge prøve i dansk og matematik. 
Har eleven to eller flere almene fag udover matematik 
og dansk eller dansk som andetsprog. Udtrækkes ét af 
disse fag til prøve. Eleven skal max. til prøve i 3 
almene fag. 
 
Standpunktsbedømmelse: 
Hvis eleven afbryder FGU inden prøveafholdelse eller 
hvis faget ikke bliver udtrukket til prøve, gives der 
afsluttende standpunktsbedømmelse efter 7-trins- 
skalaen. 
Se særskilt afsnit om standpunktsbedømmelser i afsnit 
2.7  
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*Flere VUC’er anbefaler en lidt 
højere karakter end bestået i D-
niveaufagene for klare overgangen 
til HF. 
 

 
PGU 

 
Fire obligatoriske fag:  
 
Fagligt tema 
Dansk 
Matematik 
PASE 
 
KAN fag: 
+ evt. øvrige valgfrie fag 

 
Tre obligatoriske prøvefag:  
 
Dansk 
Matematik 
Samt et andet alment fag (PASE eller andet valgfrit 
fag) 
 
Eleven skal aflægge prøve i dansk og matematik. 
Har eleven to eller flere almene fag udover matematik 
og dansk eller dansk som andetsprog. Udtrækkes ét af 
disse fag til prøve. Eleven skal max. til prøve i 3 
almene fag. 
 
Standpunktsbedømmelse: 
Hvis den unge ønsker at afslutte FGU uden FGU3 
prøve, fordi læreren ikke vurderer, at den unge er 
klar, skal læreren standpunktsbedømme eleven på 
hhv. FGU1 eller FGU2 med bestået/ikke bestået.  
 

EGU 

 
Et obligatorisk fag:  
 
Fagligt tema 
 
 
KAN fag: 
 
Dansk 
Matematik 
PASE 
 
+ evt. øvrige valgfrie fag 
 

Et obligatorisk fag: 
 
Fagligt tema 
 
 
KAN fag: 
 
Dansk  
Matematik  
PASE 
 
+ evt. øvrige valgfrie fag 
 

 

2.4 Forberedelseseksamen til 2-årig HF 
Hvis en elev ønsker at søge om optagelse på den 2-årige hf, kan eleven tage en forberedelseseksamen 
på FGU. Forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen. 
Retskravet gælder kun i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af de prøver, der 
indgår i eksamenen, er bestået.  
Det skal fremgå af elevens forløbsplan, at eleven tager forberedelseseksamen.  
Forberedelseseksamen omfatter, at eleven består følgende fag*: 
 

 Dansk niveau D eller dansk som andetsprog niveau D 
 Engelsk niveau D 
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 Matematik niveau D 
 Samfundsfag på mindst niveau G 
 Naturfag på mindst niveau G. 

 
En elev, der ønsker at tage forberedelseseksamen til den 2-årige hf, har mulighed for at få overført 
merit for allerede beståede fag til sit bevis.  
Det medfører, at elevens uddannelsesforløb på FGU udelukkende kan indeholde de manglende fag og 
niveauer, der stilles krav om for at opnå adgang til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen.  
Prøverne i de almene fag bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
*Flere VUC’er anbefaler en lidt højere karakter end bestået i D-fagene for at klare overgangen til HF. 
 
2.4.1 Optagelseskrav til andre hf-tilbud 
VUC har også andre hf-tilbud end den 2-årige hf, og de er organiseret under hf-enkeltfag.  
Her kan man tage et eller flere fag enkeltvis eller samlet i forskellige 1-årige pakker. Disse pakker giver 
mulighed for at søge ind på visse uddannelser til professionsbachelor i kvote 2, men ikke garanti for 
optagelse. Ofte er der pakker til sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver m.fl. 
Disse tilbud gælder for alle unge over 25 år. (og for unge under 25 år, hvis særlige omstændigheder er 
tilfældet). 
Unge under 25 år vil også fortsat kunne tage både hf-enkeltfag, OBU, FVU-fag og AVU-fag på VUC samt 
FVU og OBU hos VUC’s driftsoverenskomstparter under følgende omstændigheder:  
1. Den unge er og vedbliver med at være i minimum halvtidsbeskæftigelse (min. 20 timer/ugen).  
2. Den unge har gennemført en ungdomsuddannelse, men har behov for faglig opkvalificering inden 
for specifikke fag.  
3. Den unge er i gang med en ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende fag.  
4. Den unge læser hovedsageligt hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for 
enkelte fag fx matematik eller engelsk for at kunne klare det gymnasiale niveau. Der kan højest tages 
ét fag på AVU-niveau hvert halvår.  
5. Den unge er på barsel og ønsker at følge enkelte fag på VUC. 
Kontakt VUC for at høre mere om optagelseskravene. 
 

2.5  Udtræk af prøver i almene fag 
Dansk eller dansk som andetsprog og matematik er obligatoriske prøvefag i FGU. 

Elever, der ud over de obligatoriske fag matematik og dansk eller dansk som andetsprog, har to eller 
flere almene fag skal stadig kun aflægge én prøve i almene fag ud over prøverne i de obligatoriske fag.  
Der skal i de tilfælde trækkes lod blandt disse fag.  
 
Eleven må tidligst informeres om udtrækningen 21 dage før prøveafholdelse og senest 7 dage før. 
Elevens lærer i faget må først orienteres på et tidspunkt, hvor det ikke kan påvirke undervisningen i 
faget. 

Udtrækningen skal foregå, før ministeriet indkalder prøveplaner.  

2.5.1 Procedure for udtrækning af elevens tredje prøvefag:  
 
1. Alle udtræk sker individuelt for hver enkelt elev. Det vil sige ikke for et helt hold ad gangen.  

 
2. Udtræk foretages af den overordnede prøveansvarlige inden skolens prøveplan sendes til 

STUK.  
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3. Udtrækket for den enkelte elev foretages som lodtrækning blandt alle elevens valgte, almene 

fag udover de obligatoriske.  
Lodtrækningen foregår første gang eleven tilmeldes til prøve og inden skolens prøveplan 
fremsendes til STUK. 
 

4. Den overordnede prøveansvarlige foretager lodtrækningen.  
Elevens udtræk er gældende for resten af elevens uddannelsesforløb, medmindre det 
udtrukne fag udgår af forløbsplanen. Hvis det udtrukne fag udgår af forløbsplanen, foretages 
ny lodtrækning. 
Orientering af elev og lærer følger ministeriets vejledning: 
”Eleven må tidligst informeres om udtrækningen 21 dage før prøveafholdelse. Elevens lærer i 
faget må først orienteres på et tidspunkt, hvor det ikke kan påvirke undervisningen i faget.” 
 

5. Den overordnede prøveansvarlige udsender en liste for tilmelding af elever til prøve forud for 
prøveterminen. 
Listen underskrives af læreren og returneres til den overordnede prøveansvarlige ved angivne 
tidsfrist. Kopi til vejleder og skoleleder- 
Af listen skal det tydeligt fremgå, hvilket eller hvilke fag eleven tilmeldes til prøve i samt hvor 
mange almene fag, der indgår i elevernes forløbsplan. 
Det er elevens lærer, der vurderer om eleven er klar til at gå til prøve og dermed godkender, at 
eleven tilmeldes prøve. 
  

6. Som dokumentation for grundlaget for udtrækket, skal elevens uddannelsesplan og 
forløbsplan sendes eller gøres tilgængelig for den overordnede prøveansvarlige senest 14 dage 
før deadline for første relevante eksamenstermin for eleven. 
Deadline fastsættes ud fra STUKs frister for indkaldelse af prøveplaner. 

2.6 Indstilling til prøve 
Når en elev tilmeldes FGU, er det samtidig en tilmelding til prøverne i FGU. 
Fag og niveau fastsættes i elevens forløbsplan 
 
Lærerens tilmelding af eleven til en undervisningsaktivitet danner baggrund for den endelige 
tilmelding til prøvelister. Elever der er tilmeldt almene fag eller FGU-niveau 3 og har slutdato under 
eller umiddelbart efter prøveperioden, tilmeldes automatisk prøverne. (Se bilag 1 – en vejledning til at 
oprette undervisningsaktiviteter) 

 
En elev indstilles til prøve i almene fag, når læreren vurderer, at eleven er klar.  
 
En elev har to forsøg til at bestå en prøve i de almene fag. Kun i ganske særlige tilfælde kan man 
indstilles til 3. forsøg. 
Eleven vurderes ud fra 7-trinsskalaen. 
Hvis eleven afbryder FGU inden prøveafholdelse eller ikke skal til prøve i faget gives der afsluttende 
standpunktsbedømmelse ud fra 7-trinsskalaen. 
 
En elev kan afslutte det faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når læreren vurderer, at eleven 
er klar. 
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Prøven bedømmes bestået/ ikke bestået.  
Hvis en elev afslutter forløbet i et fagligt tema, uden at læreren har vurderet eleven klar til den 
afsluttende prøve, bedømmer læreren bestået/ikke bestået ud fra FGU 1 eller FGU 2-niveau. 
 

 

2.7 Standpunktsbedømmelser 
Alle elever skal som udgangspunkt aflægge prøve i de almene fag: 

 Matematik 

 Dansk eller dansk som andetsprog 

 Endnu et alment fag. Hvis eleven har to eller flere almene fag ud over matematik og dansk 
eller dansk som andetsprog, skal prøvefaget findes ved udtræk. 

I elevens eventuelle øvrige almene fag får eleven en standpunktsbedømmelse, når faget afsluttes. 
Almene fag bedømmes efter 7-trins-skalaen. Standpunktskarakterer gives ikke løbende, 
medmindre faget afsluttes. Hvis en elev afslutter et fagligt tema på FGU-niveau 1 eller 2, skal 
eleven ikke til prøve, men får derimod en standpunktsbedømmelse, hvor den løbende faglige 
dokumentation anvendes i evalueringen. Standpunktsbedømmelsen bedømmes bestået/ikke 
bestået. 

Alle elever skal have standpunktskarakterer i alle fag, medmindre eleven går til prøve i faget, samt med 
undtagelse af de elever, der har gået på FGU i mindre end 12 uger og elever på introducerende niveau. 

Elever skal ikke løbende have standpunktsvurderinger/karakterer.  

Den overordnede prøveansvarlige sender lister ud til lærerne, samt til de lokale prøveansvarlige, hvor 
både prøvekarakterer, samt standpunktskarakterer kan angives. Listerne afleveres til den lokale 
prøveansvarlige, som har ansvaret for, at disse videregives til den overordnede prøveansvarlige.  

Standpunktskarakterer fremgår af elevens uddannelsesbevis og tastes i FGU-planer af den overordnede 
prøveansvarlige.  

https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/proever-og-eksamen/proeveafvikling 

 

2.8 Merit 
Som udgangspunkt er der ikke merit i FGU. 
Elever skal vedligeholde og udvide deres faglige kompetencer med henblik på at kunne påbegynde og 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette gælder f.eks. også i dansk eller matematik, som kan være 
gennemført og bestået på G-niveau. 
 
Det er alene elever, der ønsker at tage forberedelseseksamen til den 2-årige hf, som har mulighed for 
at få overført merit for allerede beståede fag til sit bevis.  
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2.9 Information til elever om prøver 
Ved undervisningens start og i forbindelse med prøveafholdelse informerer skolelederen/den lokale 
prøveansvarlige og lærerne eleverne om almindelige og fagspecifikke regler for prøver: 
 
 Antallet af prøver 
 Regler om evt. udtræk af prøvefag 
 Regler for indstilling til prøver 
 Prøveperiode 
 Regler for prøveafholdelse, herunder prøveform, eksaminationsgrundlag, 
 bedømmelsesgrundlag, og bedømmelseskriterier. 
 Afleveringsfrister 
 Mødetid 
 Eksamensreglement 
 Særlige prøvevilkår 
 Omprøve/sygeeksamen 
 Klage 

 

2.10 Hvor afholdes prøve 
Alle prøver afholdes som udgangspunkt på den skole, hvor undervisningen har fundet sted. 
Eleven skal være i kendte og trygge rammer. 
I tilfælde af at elever fra flere skoler samles på én lokation til prøve, skal det ske efter aftale med de 
involverede elever, og eleverne skal have haft lejlighed til at besøge prøvelokationen forud for prøven. 

For EGU-elever gælder, at prøven kan afholdes enten på praktikpladsen eller på skolen. Dette vurderes 
fra gang til gang. 

2.11 Prøveterminer og offentliggørelse af prøver 
2.11.1 Prøveterminer 
FGU-Skolen Øst er med i et censornetværk. Censornetværket består af FGU institutionerne på Sjælland 
og Bornholm samt Kriminalforsorgen. 
 
I censornetværket er aftalt fire årlige eksamensperioder. Eksamensperioderne fastlægges af netværket 
for et år ad gangen. I hovedtræk følger perioderne disse terminer. Ugerne kan variere afhængigt af 
årskalenderen: 

 Påskeperioden – to-tre uger op til eller omkring påske.  
 Sommereksamen – fire-seks uger op til sommerlukning. Den sidste uge inden sommerlukning 

er friholdt for prøve. 
 Efterårsperioden- to-fire uger i ugerne 41 og 43.  
 Juleeksamen - de fire-seks uger omkring jul. 

Den store prøveaktivitet forventes omkring jul og sommer og en mindre prøveaktivitet omkring påske 
og oktober. 

2.11.2 Offentliggørelse af prøver 
Forud for hver prøveperiode koordineres prøveplaner i censornetværket. 
Som hovedregel er prøveplanerne endeligt fastlagt i netværket fire uger før prøveperioderne. 
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STUK indkalder prøveplaner fra institutionerne to gange årligt i februar/marts og september/oktober.  
STUK anvender bl.a. planerne til fordeling af særlige censorer. Derfor bliver skolerne bedt om – så godt 
de kan til disse tidspunkter – at indmelde eksamensdage, hold, fag og eksaminatorer. Skoleledere og 
lærerne inddrages i denne planlægning.  

Den overordnede prøveansvarlige har ansvaret for at offentliggøre prøverne.  

2.11.2.1 Lærerne: 
Lærerne informeres endeligt om prøver og fastlagte prøvedatoer for skolen 4-6 uger før en 
prøveperiode.  

Information om censoropgaver oplyses til læreren, når prøveplanen i censornetværket er endeligt 
fastlagt. 

Den overordnede prøveansvarlige har ansvaret for at viderebringe informationer om ovenstående til 
lærerne, samt til lokale skoleledere. 

2.11.2.2 Eleverne: 
Eleverne er i forvejen informeret om prøver, prøveforløb og regler. 
Prøveplan med fastsatte prøvedatoer meddeles eleverne tidligst 21 dage og senest 7 dage før 
undervisningens afslutning. 

Det er lærernes ansvar, at eleverne er oplyst om prøver. Det er skoleleders ansvar at sikre, at denne 
besked er givet. 

2.12 Det anvendte sprog ved prøven 
Prøver afvikles på dansk, medmindre det er en del af det enkelte fags formål at dokumentere 
kundskaber i et fremmedsprog.  
Der kan søges om afvikling af prøven på et andet sprog. Det forudsætter, at både eksaminator og 
censor er bekendt med pågældende sprog. I fagprøver på PGU kan der i særlige tilfælde søges om 
tolkebistand. Se under afsnittet: Særlige prøvevilkår.  

2.13 Generelt om særlige prøvevilkår og fritagelse for prøve 
2.13.1 Særlige prøvevilkår  
Eksamensbekendtgørelsen, jf. § 18, giver mulighed for at tildele elever særlige prøvevilkår. Det 
afgørende er, at de særlige prøvevilkår skal stille eleverne lige i prøvesituationen, og at de særlige 
prøvevilkår ikke ændrer (sænker) prøvens niveau. Hvad de særlige prøvevilkår indebærer, baseres på 
en konkret vurdering af den pågældende elevs særlige udfordringer. Det kan eksempelvis resultere i 
længere tid til at gennemføre prøven, særlige fysiske rammer, særlige støtteforanstaltninger – helt 
afhængig af den enkelte elevs behov. 

På FGU-Skolen Øst tilbydes særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse. Det er f.eks. ordblindhed/dysleksi, psykiske lidelser, neurologiske lidelser, 
bevægelseshandicap, synshandicap, hørehandicap, andet modersmål end dansk eller tilsvarende 
vanskeligheder 
Skolens lokale prøveansvarlige vil i samarbejde med, samt på baggrund af, ansøgning fra lærer og 
vejleder om særlige prøvevilkår, tage en konkret og individuel vurdering af nødvendigheden for at 
ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen.  
Det er en forudsætning, at eleven kan dokumentere sit behov for særlige vilkår gennem en fagligt 
dokumenteret udredning og/eller diagnose. Dokumentation er en forudsætning, men ikke 
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nødvendigvis en garanti. Vurderingen vil bero på, om eleven i forbindelse med den konkrete 
prøve/eksamen har behov for særlige vilkår, for at blive ligestillet med andre eksaminander. Med 
tilbuddet sker ikke en ændring af prøvens niveau. 
Ansøgningen vil kun være gældende i pågældende prøveperiode, hvorfor ny ansøgning skal indgives i 
efterfølgende prøveperiode, hvis dispensation ønskes igen. 
Særlige prøvevilkår kan bl.a. indebære: 
-    ekstra forberedelsestid 
-    brug af særlige hjælpemidler før og under prøven 
-    tolkebistand 
-    sekretærhjælp 

Når en elev er godkendt til særlige prøvevilkår, har den lokale prøveansvarlige ansvaret for at 
videregive dokumentation herfor til den overordnede prøveansvarlige, som sørger for at dette fremgår 
af FGU-Planer. Eksaminator har ansvaret for at videregive oplysningen til censor om, at en elev har 
fået bevilliget en prøve på særlige vilkår, samt årsagen til dette og hvad det rent konkret indebærer for 
afholdelsen af prøven. 

 

2.13.2 Fritagelse for prøve 
I henhold til § 8, stk. 2 i FGU-bekendtgørelsen kan institutionen i ganske særlige tilfælde fritage en elev 
fra at deltage i prøver eller anden form for afsluttende bedømmelse, hvis institutionen vurderer, at 
dette ikke vil være i strid med uddannelsesmålet i elevens uddannelsesplan. Fritagelse skal være aftalt 
med en vejleder. Herudover skal fritagelsen og begrundelsen herfor fremgå af elevens forløbsplan. 

3 Din egen forberedelse af prøven i årets løb 
3.1 Læreplan og fagbilag 
I FGU er der krav om at arbejde med faglige mål og dermed er undervisningen også 
prøveforberedende.  
Prøveformerne i FGU skal understøtte undervisningens praksisrettede tilrettelæggelse, og 
prøvesituationen skal dermed afspejle undervisningen i så høj grad som muligt.  
Eleverne skal derfor ikke op i ukendt stof, men i det stof de kender og har arbejdet med i 
undervisningen. Prøven skal afspejle arbejdet med de faglige mål fra den daglige undervisning 

Begreber i FGU: 
Fag = almene fag.  
Der er 9 i alt: Dansk, dansk som andetsprog, matematik, engelsk, naturfag, samfundsfag, PASE, 
identitet og medborgerskab, teknologiforståelse.  
Fagets indhold og faglige må er beskrevet i fagets læreplan. 

Faglige temaer er der 12 af i alt: 
Byg, bolig og anlæg 
Jordbrug, skovbrug og fiskeri 
Mad og ernæring 
Musisk og kunstnerisk produktion 
Turisme, kultur og fritid, 
Kommunikation og medier 
Handel og kundeservice 
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Omsorg og sundhed 
Miljø og genbrug 
Service og transport 
Industri 
Motor og mekanik. 
Indhold og faglige mål er beskrevet i det faglige temas fagbilag. 
Det faglige tema består af flere forskellige fagområder. 

I læreplaner og fagbilag finder man fagets og fagområdets faglige mål, beskrivelse af krav på de 
forskellige niveauer, eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag samt bedømmelseskriterier.  
Det er i læreplaner og fagbilag, du finder rammer og regler for prøven og prøveafholdelsen i det 
konkrete fag og fagområde. 
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3.2 Redskab til prøven 
Nedenstående skema kan bruges i forberedelsen af prøven, såvel som det kan bruges til at formulere 
mål og konkretiseringer i den daglige undervisning.  

Skemaet giver mulighed for at kunne præcisere hvilken opgave eleven skal op i, hvilke faglige mål den 
konkrete opgave indeholder, de generelle bedømmelseskriterier samt konkretiseringer af 
bedømmelseskriterier og faglige mål, så eleven præcis ved, hvad han/hun bliver bedømt på baggrund 
af. Det skal være tydeligt for eleven på prøvedagen, hvad eleven skal vurderes i og på. 
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I undervisningen (før prøven): 

Skema 1. Undervisningsforløb 
1. Aktiviteter 

Hvad foregår helt konkret i forløbet?   
Forløbet må gerne være tværfagligt.  
I skal blot fokusere på jeres fag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Faglige mål  
Hvilke faglige mål  
understøtter dette forløb  
(skriv i stikord)? [find de faglige 
mål i jeres fagbilag/læreplan 
afsnit 2.1. 
 
Viden: 
 
 
 
 
 
 
Færdigheder: 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetencer: 
 
 
 
 
 

3. Opgaveformulering 
Lav en opgaveformulering til en prøve, hvorved eleven kan vise,  
at han/hun kan leve op til de faglige mål.  
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Til prøven: 

Skema 2.1 Krav til prøven –  slå op i læreplan/fagbilag for at svare på spørgsmålene 
Spørgsmål Svar i stikord 
1. Eksaminationsgrundlag 

(afsnit 4.3.1) 
Hvad tager jeres prøve 
udgangspunkt i? 
 
 
 
 

 

2. Bedømmelsesgrundlag 
(afsnit 4.3.2)  
Hvad tæller med ved 
bedømmelse af elevens 
præstation? 
  

 

 

 

  
Eksaminationsgrundlag 
Eksaminationsgrundlaget er det, som 
prøven tager udgangspunkt i. 

Det er det konkrete grundlag, som selve 
prøvesituationen bygger på.  

I den praktiske prøve over flere dage er 
selve opgaven til prøven ofte 
eksaminationsgrundlaget.  

Bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget er det, 
som tæller med ved prøven. 

Det kan godt være, men er ikke 
nødvendigvis det samme som 
eksaminationsgrundlaget.  

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterier er det, som lærer og 
censor lægger vægt på ved bedømmelsen. 

Bedømmelseskriterierne fra læreplan/ fagbilag 
er ofte brede og lidt abstrakte. Det er 
nødvendigt at konkretisere dem i forhold til 
bedømmelsesgrundlaget, så det er tydeligt for 
elev, lærer og censor, hvad eleven bliver 
bedømt på. 
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Skema 2.2 Bedømmelseskriterier – Nå, så mange kriterier I kan. I behøver ikke nå alle. 
Bedømmelseskriterium  
Indsæt fra læreplan/ 
fagbilag (afsnit 4.3.3) 

Konkretisering  
Konkretiser hvert  
kriterium i forhold til 
prøveopgaven, I har skrevet i 
skema 1. 
 

Mål  
Indsæt hvilke faglige  
mål (fra læreplan/fagbilag – afsnit 
2.1.), der ses opnået ved dette 
bedømmelseskriterium. 
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Under prøven: 

 
Skema 3. Gennemførsel af prøven 
3. Hvem 

Hvem deltager i prøven?  
(individuelt/gruppe) 
 
 

4. Hvor 
Hvor gennemføres arbejdsdagene, og hvor afholdes prøven? 

 
 
 
5. Hvad  

Hvad sker der konkret på arbejdsdagene og ved prøven? 

6. Hvordan 
Hvilke spørgsmål kan læreren stille for, at eleven kan vise, at vedkommende  
lever op til bedømmelseskriterier og faglige mål? 

 
 
 
 
 
 

Kilde: Prøveseminar, Undervisningsministeriet, marts 2020 
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4 Prøveafholdelse 
4.1 Før prøven, under prøven, efter prøven 
4.1.1 Før prøven 

Den overordnede prøveansvarlige har ansvaret for: 
 

• Prøveplanens udfærdigelse, herunder dato, tid, aftaler med censor mv. 
• Kontakten til censornetværket 
• At være ressourceperson for den lokale prøveansvarlige (skoleleder) i forhold til 

tvivlsspørgsmål og uregelmæssigheder 
• Udfærdigelse af karakterlister til den pågældende prøve 

 
Eksaminator har ansvaret for: 
 

• Information til eksaminander om regler og rammer for prøveafholdelsen 
• At være behjælpelig så eksaminander med særlige behov får søgt om Særlige prøvevilkår 
• Udfærdigelse af censormaterialer, herunder eksamensgrundlag, bedømmelsesgrundlag og 
• bedømmelseskriterier til den pågældende prøve 
• Udfærdigelse af tidsplan for prøvedagene 
• Klargøring af prøvelokalet 
• Evt. hjælpemidler til prøven 
• Afsendelse af censormateriale  
• Kontakt til censor 
• Udfærdigelse af ansøgninger i forbindelse med Særlige prøvevilkår, jf. §18, i samarbejde med 

vejleder. Lokal prøveansvarlig har det endelige ansvar for vurdering, samt godkendelse. 
 

 
4.1.2 Guide til god praksis ved prøveafholdelse i faget 
Den nedenstående tjekliste kan anvendes til prøveplanlægningen. Ikke alle punkter vil være lige 
relevante ved alle prøver – det afhænger af den konkrete prøves form og kontekst. Det er en god ide 
at skrive de vigtigste beslutninger om prøven ned, så de kan deles med censor og mellem lærerne på 
FGU-institutionen. 

4.1.3 Under prøven 
Den lokale prøveansvarlige (skolelederen) har ansvaret for: 
 
• Praktisk information til eksaminator og censor, f.eks. om forplejning 
• Information om hvem der er prøveansvarlig på den pågældende dag og lokation, og hvordan 
   denne kan tilkaldes 
 
Eksaminator har ansvaret for: 
 
• Modtagelse af censor 
• Aftaler med censor om rollefordeling, eksamensgrundlag, bedømmelsesgrundlag og  
    bedømmelseskriterier 
• Sammen med censor at sikre en god og tryg prøvesituation for eksaminanden 
• Både eksaminator og censor skal gøre sig notater under eksaminationen til brug i den 
   efterfølgende votering, samt til brug i en evt. klagesag.  
• I tilfælde af uenigheder/uregelmæssigheder at tilkalde den prøveansvarlige 
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4.1.4 Efter Prøven 
Den lokale prøveansvarlige (skolelederen) har ansvaret for: 
 
• Modtagelse og videresendelse af underskrevne karakterlister til den overordnede prøveansvarlige 
• Behandling af eventuelle klager 
• Opfølgning på evt. uenigheder/uregelmæssigheder under prøven 
• Information og planlægning af eventuelle omprøver i samarbejde med den overordnede 
prøveansvarlige 
 Karakterlister opbevares i fysisk form i pengeskab i sekretariatet. Lokal prøveansvarlig har ansvaret 

for, at de originale karakterlister afleveres i sekretariatet, hvor medarbejder sørger for, at 
karakterlisterne opbevares forsvarligt i et pengeskab.  

 
 
Eksaminator har ansvaret for: 
 
• At votering og bedømmelsen foregår efter gældende regler 
• Sikre at eksaminanden har forstået bedømmelsen og begrundelserne herfor 
• Sikring af underskrifter fra censor og eksaminator efter hver prøve dag 
• Aflevering af karakterlister til lokal prøveansvarlig efter hver prøve dag. Lokal prøveansvarlig 
videregiver til overordnet prøveansvarlig (overordnet prøveansvarlig lægger op i FGU-Planer.) 
• Opbevaring af notater og andet prøvemateriale indtil klagefristen er udløbet, og indtil en evt. 
klagesag er endelig afgjort, dog mindst 1 år. Originale karakterlister videregives med henblik på 
opbevaring, til lokal prøveansvarlig.  
 

4.2 Prøvegrundlag  
Til prøverne på FGU skal der til orientering for elever og censor foreligge: 
 
 Eksamensgrundlag f.eks. elevens præsentationsportfolie – dvs. det der eksamineres ud fra. 
 Bedømmelsesgrundlag. 
 Bedømmelseskriterier - hvad eksaminator og censor lægger vægt på i bedømmelsen. 
 

4.3 Eksaminationsgrundlag 
• Eksaminationsgrundlaget er det faglige stof eller materiale, som der eksamineres ud fra. 
• Eksaminationsgrundlaget skal sætte eleven i stand til at vise de opnåede kompetencer.  
• Det kan være elevens præsentationsportfolio eller den praktiske opgave eleven får stillet og kan fx 

bestå af tekster skriftlige som multimodale eller produkter, som eksaminanden har udarbejdet. 
• Eksaminationsgrundlaget tager udgangspunkt i faglige mål fra de enkelte fag og fagområders 

læreplaner og fagbilag.  
• Eksaminator er ansvarlig for udvælgelse af de faglige mål – det er ikke et krav, at alle mål fra 

læreplan/fagbilag er repræsenterede  
• Eksaminanden skal kende de faglige mål og de konkrete bedømmelseskriterier, som eleven bliver 

vurderet på baggrund af. 
 

4.4 Bedømmelsesgrundlag 
 Bedømmelsesgrundlaget vedrører de produkter, processer eller præstationer, der gøres til 
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genstand for bedømmelsen. 
• Det er institutionens opgave (eksaminator/lærer) at formidle til elev og til censor, hvilke elementer 

der skal indgå i bedømmelsen, og hvilken vægt disse elementer hver især skal tillægges. 
• Eksaminanden skal kende bedømmelsesgrundlaget. En eksaminand kan for eksempel godt have 

fremstillet et produkt, der indgår i eksaminationsgrundlaget, uden at selve produktet bliver bedømt 
ved prøven. I stedet bedømmes eksaminandens mundtlige fremlæggelse. 

 
 
 

4.5 Bedømmelseskriterier 
• Bedømmelseskriterierne skal med udgangspunkt i bedømmelsesgrundlaget beskrive, i hvilken 

grad eksaminanden lever op til de væsentlige faglige mål. 
• Bedømmelseskriterierne skal være konkretiseret i forhold til faget/fagtemaets mål, så 

eksaminator og censor er enige om, hvor vægten skal lægges i bedømmelsen af eksaminandens 
præstation. 

• Bedømmelseskriterierne skal være fastsat af institutionens eksaminator, og både censor og 
eksaminand skal være orienteret om dem. 

• Den prøveafholdende institution har både ret og pligt til at fastsætte og beskrive 
bedømmelseskriterierne 

 
Her følger illustrationer af eksamensgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier på tre 
forskellige prøveformer. 
Konkrete formuleringer af krav og indhold i det specifikke fag og faglige tema, kan du læse i fagbilag og 
læreplaner. 
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5 Prøver i FGU 
 

På FGU er der tre forskellige prøveformer; portfolioprøve, praktisk prøve på 1 dag og praktisk 
prøve over flere dage.  
Prøveformerne skal understøtte undervisningens praksisrettede tilrettelæggelse, og 
prøvesituationen skal dermed afspejle undervisningen i så høj grad som muligt. 
 
I følgende tabel og på skolens hjemmeside kan du se, hvilken prøveform der er tilknyttet det enkelte 
værksted eller fag. Eleven kender fagets og det faglige temas (og værkstedets) prøveform ved 
påbegyndelse af sit FGU forløb. 

 
For egu-elever gælder, at FGU-institutionen kan beslutte, at eleven skal afslutte sit faglige tema 
på FGU-niveau 3 med en praktisk prøve over flere arbejdsdage, selvom fagbilaget ikke lægger op 
til denne prøveform. https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/proever-og-
eksamen/proeveformer 
I fagbilag og læreplaner for faget beskrives de særlige vilkår, der er gældende for prøveformen i det 
enkelte fag. 
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Tabel over prøveformer på FGU-Skolen Øst: 

Fag/fagligt tema Portfolioprøve 1 dags praktisk prøve Flere dages praktisk prøve 

Almene fag (- PASE) x   

PASE   x 
Byg, bolig og anlæg    

Roskilde   x 
Høje Tåstrup x   

Greve/Solrød x   

Motor og mekanik     

Roskilde    x 

Jordbrug, skovbrug og fiskeri      

Greve/Solrød   x   

Handel og kundeservice    

Lejre x   

Høje Tåstrup x   

Omsorg og sundhed    

Høje Tåstrup x   

Kommunikation og medier    

Lejre x   

Roskilde/medie  x  

Roskilde/IT  x  

Greve/Solrød x   

 

Fag/fagligt tema Portfolioprøve 1 dags praktisk prøve Flere dages praktisk prøve 

Mad og Ernæring    

Lejre  x  

Roskilde  x  

Høje Tåstrup  x  

Greve/Solrød  x  

Musisk og kunstnerisk produktion    

Roskilde x   

Greve/musik x   

Greve/kreativ kommunikation* x   

Service og transport    

Roskilde/maritim*  x  

Turisme, kultur og fritid    

Roskilde/maritim*  x  

Greve/Turisme, kultur og fritid  x  

Greve/Kreativ kommunikation* x   
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5.1 Portfolioprøve 
En portfolioprøve tager udgangspunkt i elevens arbejde med portfolio i undervisningen.  
På baggrund af elevens arbejdsportfolio udarbejder eksaminanden en præsentationsportfolio. 
Præsentationsportfolioen skal indeholde udvalgt og bearbejdet materiale fra arbejdsportfolioen. 
Præsentationsportfolioen skal afspejle eksaminandens aktuelle standpunkt, være varieret og 
indeholde dokumentation. 

Præsentationsportfolioen sendes elektronisk til censor forud for prøven. En portfolio kan indeholde 
alle mulige slags produkter, som fx film, lydfiler, billeder, tekst eller fysiske produkter. Der afholdes en 
mundtlig prøve på 30 minutter pr. eksaminand inkl. votering. Censor og eksaminator (lærer) er med 
under eksaminationen, ca. 30min. 

Yderligere præcisering af krav til prøven skal læses i den enkelte læreplan eller fagbilag. 

Se eksempel her for en prøve i faget engelsk: 

 

5.2 Praktisk prøve på en dag 
Denne prøve varer en dag. Eksaminanden modtager en ukendt opgave om morgenen, som eleven 
kender fra den daglige undervisning. I løbet af dagen går censor og lærer rundt og ser eleven arbejde. 
Der spørges ind til elevens arbejdsproces, overvejelser og produkt. Prøven afsluttes med en vurdering 
af bestået/ikke bestået. Både proces og produkt bedømmes. 

Censor og eksaminator (lærer) er til stede hele dagen. Selve eksaminationen varer 30 min inkl. 
votering. 

Yderligere præcisering af krav til prøven skal læses i den enkelte læreplan eller fagbilag. 

Se eksempel her for det faglige tema Motor og mekanik. 
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5.3 Praktisk prøve over flere dage 
En praktisk prøve over flere dage varer mindst 2 og højst 5 dage arbejdsdage samt en efterfølgende 
prøvedag. På den første arbejdsdag får eleven udleveret en opgave og læreren er til stede under 
arbejdsdagene og kan vejlede. Den mundtlige eksamination foregår på prøvedagen. Her ser 
eksaminator (lærer) og censor, hvordan eleven har løst opgaven og taler med eleven om sine valg.  

Eksamination varer 30 min inkl. votering. 

Yderligere præcisering af krav til prøven skal læses i den enkelte læreplan eller fagbilag. 

- 
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Se eksempel her for det faglige tema Industri 

 

6 På prøvedagen – Din rolle som eksaminator 
6.1 Forberedelse af lokaler mv. 
Eksaminator sørger selv for visse praktiske ting i forbindelse med afvikling af eksamen, f.eks. 
opsætning af dørskilte, vandkande, engangskrus og lignende omkring eksamens- og evt. 
forberedelseslokaler. 

Lokalet kan være et andet end et almindeligt undervisningslokale eller værksted. I alle tilfælde skal det 
være aftalt og bekræftet af eleven, skolen og censor.  

Karakterlisten udleveres af den overordnede prøveansvarlige op til prøvedagen. 
Enten som et fysisk ark papir eller som et dokument til udprint.  

Det er vigtigt at anvende dørskilte på alle de lokaler, du anvender, så der ikke kommer nogen ind og 
forstyrrer eksaminationen. Sørg for at fjerne dørskiltene, returnere brugt service m.m. hver dag og 
efterlad lokalerne i pæn og opryddet stand, når eksamensdagen er slut. 

Hvis du ønsker, at IT-afdelingen skal gøre noget klar eller på anden måde bistå med IT eller AV-udstyr, 
skal du blot skrive til IT@fgu-skolen.dk i god tid inden eksamen, dvs. senest en uge før eksamen. Det er 
for sent at bede om hjælp på eksamensdagen.  

6.2 Karakterlister 
Karakterlister sendes af den overordnede prøveansvarlige til lærer og lokal prøveansvarlig – oplys 
samtidig, hvad tid I forventer at være færdige med eksamen den pågældende dag.  
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Husk at sætte sedler på samtlige døre, du har i brug den pågældende dag. Husk også at tage dem ned 
igen, når dagens eksamen er afsluttet, så rengøringspersonale og de prøveansvarlige ved, at prøverne 
er afsluttet i lokalerne.  

6.2.1 Udfyldte karakterlister 
Når prøvedagen er omme, afleveres karakterlisten retur til den lokale prøveansvarlige.  

Tjek følgende sammen med censor, inden du afleverer karakterlisten: 

 Alle karakterer er korrekte på karakterlisten  
 At kursister med samme navn har fået noteret de rigtige karakterer det rigtige sted  
 At karaktererne 00 og 02 er anført korrekt og ikke som 0 og 2.  
 At ved udebleven eksaminand er karakterfeltet gennemstreget, og der er anført ”ej mødt / syg 

/ mv.” som bemærkning.  
 At censor – ved eksamen over to dage eller mere – anfører dato i kolonnen ”Bemærkninger”.  
 At I begge noterer dato samt underskriver karakterlisten hver dag, hvis eksamen strækker sig 

over to dage eller mere.  

Husk også at tidspunkterne for morgenmad og frokost skal overholdes med mindre, der er lavet en 
konkret aftale med køkkenet. Tjek din rækkefølgeliste for at se, hvornår der er indlagt frokostpause, og 
giv besked, hvis I ikke kommer indenfor planlagt frokosttid.  

Når prøvedagen er afviklet, afleveres karakterlisten hver dag til den lokale prøveansvarlige på skolen. 
Efter hver prøvedag skal censor og eksaminator datere og underskrive karakterlisten. Husk også at 
anføre dato ud for de givne karakterer hver dag. Censor skal have en kopi med hjem, hvis censor 
ønsker det.  

6.3 Prøvemateriale og notater  
Eksaminator har ansvaret for at sende prøvemateriale til censor inden 5 dage før prøvens afholdelse. 
Prøvematerialet indeholder beskrivelse af (se skema punkt 2.3.): 
- Eksaminationsgrundlag 
- Bedømmelsesgrundlag 
- Overordnede og konkrete bedømmelseskriterier 
Ordinært prøvemateriale og notater skal ikke afleveres på kontoret. Den enkelte lærer og censor 
opbevarer selv materialet, herunder de noter, der er taget i forbindelse med prøven. Dette skal jf. 
bekendtgørelsen gemmes 1 år.  

6.4 Hvornår er prøven begyndt 
En prøve er begyndt, når eleven er gået i gang med at tale om sin præsentationsportfolio. 
Både censor og eksaminator skal være til stede. Eksaminator/lærer leder eksaminationen. Censor kan 
stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censor har til opgave at styre tiden og bestemmer, 
hvornår eksaminationen er slut. 
Konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse 
Elever skal møde senest 30 min. før prøvens begyndelse. En elev, der kommer for sent til en mundtlig 
prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, når skolen finder, at forsinkelsen er rimeligt 
begrundet, få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt. 
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6.5 Materialer, som eleverne selv skal medbringe til prøven  
Eleverne har selv ansvaret for at medbringe sin portfolio ved portfolioprøve. Ved endags- eller 
flerdagsprøver aftaler elev og eksaminator, hvor opgaveprodukterne opbevares. 

 

6.6 Forplejning  
Ved prøver, der starter kl. 8.30, vil der være forplejning i form af morgenmad og frokost samt 
mulighed for at pakke en eksamenspose til dig og censor med kaffe/te, frugt og vand om morgenen, og 
lave en refill med kaffe/te, vand og et stykke kage/sødt til de varme drikke efter frokost. Ved 
eftermiddagseksaminer vil forplejningen bestå af kaffe/te og kage.  

6.7 I tilfælde af problemer  
Opstår der problemer under afviklingen af prøven, kontakt da den prøveansvarlige. 

6.8 Sygdom 
Skulle uheldet være ude og du selv bliver syg op til eksamen eller censur, skal du hurtigst muligt 
kontakte den overordnede prøveansvarlige Torben M. Jacobsen, tmj@fgu-skolen.dk, telefon 6120 
5496 

Eksaminator 
Hvis en eksaminator bliver syg umiddelbart før eller under en prøve, kontaktes de prøveansvarlige 
straks. 
De prøveansvarlige bestræber sig på at finde en egnet afløser, der kan forestå eksaminationen. Det 
tilstræbes, at afløseren kender eksaminanderne. Hvis det ikke kan lykkes at finde en afløser, aflyses 
prøven, og der planlægges en ny prøvedato snarest muligt. 
 
Censor 
Hvis en censor bliver syg umiddelbart før eller under en prøve, kontaktes den prøveansvarlige straks. 
Censors institution skal bestræbe sig på at sende en egnet afløser, men hvis dette ikke kan lykkes, 
undersøges andre muligheder og ellers aflyses prøven, og der planlægges en ny prøvedato snarest 
muligt. 
 
Eksaminand 
I tilfælde af sygdom meddeler eksaminanden dette til institutionen før prøven, og senest kl. 07.30 på 
prøvedagen. For at kunne tilbydes en sygeprøve/omprøve skal eksaminanden kunne dokumentere sin 
sygdom i form af en lægeerklæring eller lignende, som betales af eleven. Eksaminanden skal straks 
henvises til den lokale prøveansvarlige for at aflægge dokumentation og få bevilliget en sygeprøve. 
 

7 Censor ved eksamen  
7.1 Generelle regler for censorer 
Censorer skal have specifik kompetence indenfor det fag/fagområde, som de er censorer i. 
En censor må ikke være ansat på den institution, hvor de skal virke som censorer, og der må ikke 
forekomme individuel gensidig og gentagen censur over en periode på 2 år. 
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Den prøveafholdende institution er ansvarlig for at censor modtager alt relevant prøvemateriale 
senest 5 arbejdsdage før prøveafholdelsen. Censor er forpligtiget til straks at kvittere for modtagelsen 
og hurtigst muligt rette henvendelse til den pågældende eksaminator, hvis der er tvivlsspørgsmål eller 
mangler i censormaterialet. 
 
Censor er forpligtet til at påse og medvirke til, at prøverne afholdes efter gældende regler. Hvis 
censor efter dialog med den prøveafholdende institution vurderer, at der stadig er væsentlige 
problemstillinger eller mangler ved en prøveafholdelse, kan censor afgive en skriftlig 
indberetning til den prøveafholdende institution. Indberetningen sendes i kopi til ministeriet 
(Kontoret for prøver, evaluering og tests). 

 

7.2 Før censoratet  
Senest 5 hverdage før du skal ud som censor, skal du have modtaget prøvegrundlaget fra den 
institution (eksaminator), du skal ud som censor hos. Er det ikke tilfældet, skal du kontakte 
institutionen/eksaminator.  
Derudover er det din opgave som censor at sikre følgende; At bedømmelsesgrundlaget er i 
overensstemmelse med målene og øvrige krav i læreplanen/fagbilaget for faget/det faglige tema.  

 

7.3 Prøveafvikling 
Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af de faglige mål, der er opstillet 
for det pågældende fag eller faglige tema. Præstationen og standpunktet skal bedømmes ud fra såvel 
fagets og forløbets formål som undervisningens beskrevne indhold.  
 
Du, som censor, kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censor og eksaminator skal gøre 
notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse 
i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år.  
 
Derudover er det din opgave som censor ved mundtlige eksamen at sikre følgende: 
* At påse, at prøverne er i overensstemmelse med målene og øvrige krav i reglerne om de pågældende 
fag.  
* Medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler.  
* Medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres 
præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om 
karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen. 
 
Mener du som censor i løbet af eksamensforløbet, at der for store uregelmæssigheder, kan du tage en 
timeout og drøfte forholdene med eksaminator eller i yderste tilfælde bede om at få tilkaldt den 
eksamensansvarlige.  
 
Konstaterer censor, at kravene ikke er opfyldt, eller giver forløbet af prøven censor anledning til at 
formode, at der har været mangler ved den forudgående undervisning eller vejledning, afgiver censor 
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indberetning herom til institutionen og sender samtidig en kopi af indberetningen til Styrelsen for 
Kvalitet og Udvikling (STUK).  
 

7.4 Votering, karakterliste & noter  
Ved prøver bedømmer censor og eksaminator elevens præstation i forhold til fagets mål, og 
karakteren fastsættes efter drøftelse mellem censor og eksaminator. Hvis censor og eksaminator ikke 
er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet 
af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt 
imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den 
højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter.  

 
Du skal som censor gøre notater om kursisternes præstation og karakterfastsættelse, og disse noter 
skal du efterfølgende opbevare 1 år.  
 
Når eksamensdagen er afviklet, skal du og eksaminator datere og underskrive karakterlisten. Strækker 
eksamensdagen sig over flere dage, skal du hver dag datere og underskrive karakterlisten samt anføre 
eksamensdato ud for hver kursist, og på den sidste prøvedag skal du lave en optælling af, hvor mange 
karakterer af hver slags, der er givet, og anføre dette i statistikfeltet nederst på karakterlisten. Der må 
ikke være tomme felter på karakterlisten, så er der ikke noget at anføre, skal du gennemstrege det 
tomme felt.  
Sørg for hver dag at få en kopi af karakterlisten med hjem, så du har din dokumentation i orden for dit 
censorarbejde f.eks. i tilfælde af sygdom.  

 

7.5 Evt. friholdelse for censur  
Det er i udgangspunktet en del af alle FGU-læreres arbejde at deltage i arbejdet som censorer. Ved alle 
eksamensterminer er der visse muligheder for at søge om friholdelse for censur. Man søger om 
friholdelse skriftligt hos nærmeste leder, og samtidig orienterer man FGU-Sekretariatet, om en 
friholdelse er bevilliget samt hvilket omfang. 

 

7.6 Refusion af transportudgifter 
Når man har været ude som censor, skal der afregnes for evt. transport- og hoteludlæg. 
Udlægsblanketter findes hos skolesekretæren. Husk at notere censurskole og dato på 
transportblanketten.  
 
Udgangspunktet er billigste offentlige transportmiddel. Ved kørsel i egen bil, skal du have en af din 
leder underskrevet kørselsbemyndigelse samt søge godkendelse af kørsel i egen bil til pågældende 
censorat hos skolelederen før censoratet. Dette gælder naturligvis også, hvis du – grundet stor afstand 
– har brug for at overnatte på hotel el.lign. i forbindelse med dit censorat. Her skal hoteller i 
Statsaftalen benyttes. 
 
HUSK at udlægsblanketten skal være udfyldt og afleveres så hurtigt som muligt i RejsUd. 
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For censur ved sommereksamen er afleveringsfristen senest 30. juni og for censur i vintertermin er 
afleveringsfristen første undervisningsuge i januar.  
 

7.7 Tid til censur 
Når du kender dine opgaver til censur, aftaler du med din nærmeste leder, hvordan du tilrettelægger 
arbejdet med forberedelse til og varigheden af censurdagene. 
 

7.8 Det særlige censorkorps 
Styrelsen beskikker særlige censorer efter indstilling fra institutionerne til en del af prøverne. 
 
Beskikkelsen koordineres fra styrelsen, som udsender information til institutionen om, hvilke 
prøver der er udtaget til beskikket censur med hvilke beskikkede censorer. Anvendelsen af beskikkede 
censorer er et kvalitetssikringstiltag, og derfor har disse både en kontrollerende og vejledende rolle i 
prøveafholdelsen 
 
En beskikket censor er som en del af beskikkelsen forpligtet til at afgive en rapport til styrelsen 
efter prøveforløbet. Rapporten er ikke en indberetning 
 
Udgifter til beskikket censur afholdes af den prøveafholdende institution. Den beskikkede censor 
erstatter en ordinær censor. 

8 Sygdom, omprøve, snyd, klager, mm.  
8.1 Framelding fra prøve 
En elev kan melde sig fra en prøve efter aftale med eksaminator op til dagen før prøven.  

8.2 Framelding fra prøven på grund af sygdom 
8.2.1 Eksaminator 
Hvis eksaminator bliver syg umiddelbart før prøven eller under prøven, kontaktes den lokale 
prøveansvarlige straks. 
Denne forsøger at finde en egnet afløser, hvor det tilstræbes, at afløseren kender eleverne. Hvis ikke 
der kan findes en afløser, aflyses prøven, og der planlægges en ny prøvedato så hurtigt som muligt. 

8.2.2 Censor 
Hvis censor bliver syg umiddelbart før prøven eller under prøven, kontaktes den prøveansvarlige 
straks. 
Censors institution forsøger at finde en egnet afløser. Hvis dette ikke lykkes, undersøges eventuelle 
andre muligheder. Lykkes det ikke at finde en afløser aflyses prøven, og der planlægges en ny 
prøvedato så hurtigt som muligt. 

8.2.3 Eksaminand 
I tilfælde af, at en eksaminand bliver syg, meddeles dette til institutionen FØR prøven. For at bevare 
sin ret til sygeprøve skal eksaminanden dokumentere sin sygdom i form af en lægeerklæring eller lign. 

Eksaminanden henvises til den prøveansvarlige medbringende sin dokumentation og for at få bevilget 
en sygeprøve/omprøve. 
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Hvis eksaminanden bliver syg under prøven, kontaktes den prøveansvarlige straks, og der aftales ny 
prøvedato. 

8.3 Konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse 
Elever skal møde senest 30 min. før prøvens begyndelse. 

En elev, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, når 
skolen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud om at blive eksamineret på et senere 
tidspunkt. 

En elev, der kommer for sent til en praktisk prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, når 
skolen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud om at indgå i prøven og blive 
eksamineret. Prøvetiden kan kun i usædvanlige tilfælde forlænges. 

Ved udeblivelse fra prøven er der brugt et prøveforsøg.  

8.4 Omprøve 
Hvis en elev ikke består sin prøve, har denne ret til en omprøve. Eleven har i alt 2 prøveforsøg, og kun i 
ganske særlige tilfælde kan en 3. prøvegang komme på tale.  
Eleven skal være orienteret herom og skal straks efter det mislykkede forsøg henvises til den 
prøveansvarlige.  

Regler i forhold til omprøver: 

 En omprøve skal afholdes snarest muligt og senest i den næste prøvetermin på institutionen. 
 Hvis en elev er forhindret i at gennemføre prøven pga. dokumenteret sygdom eller en anden 

dokumenteret uforudseelig grund, skal institutionen tilbyde en omprøve snarest muligt. 
 Hvis en elev udebliver fra en prøve uden varsel og uden lovlig grund, kan denne ikke tilbydes 

omprøve.  

8.5 Brug af egne eller andres arbejde (herunder plagiat og snyd) 
Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. I forbindelse med 
udarbejdelse af skriftlige besvarelser, vil der ofte, som en del af dokumentationsgrundlaget, være 
behov for at anvende andres arbejde, fx citater, grafiske fremstillinger, tabeller, litteratur, tekster fra 
internettet, personers udtalelser eller en bearbejdet gengivelse af andres arbejde fx fra en lærebog.  

Når ovenstående anvendes, SKAL der tydeligt angives kilde.  

Citat (direkte afskrift) må kun anvendes i begrænset omfang, og der må kun bruges en lille del af en 
andens tekst, dvs. et par linjer eller lidt mere, hvor det er nødvendigt for at forstå sammenhængen.  

Ved brug af citater skal man huske:  

- at bruge anførselstegn  
- at skrive bogens titel 
- forfatterens navn  
- at angive den specifikke sidereference  

Direkte afskrift uden en klar kildehenvisning vil blive opfattet som “snyd” – plagiat. I så tilfælde vil 
besvarelsen blive afvist og den studerende bortvist fra prøven. 
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I forbindelse med indleverede eksamensbesvarelser og projekter er det ikke tilladt at genanvende 
tidligere bedømte besvarelser med mindre det direkte fremgår af opgaveteksten. Hvis man ønsker at 
genbruge tidligere bedømte besvarelser, skal disse angives på lignende vis som andre kilder.  

Opstår der før, under eller efter prøven formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har 

- skaffet sig eller ydet hjælp 
- udgivet en andens arbejde for sit eget 
- anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning 

indberettes dette til skolens ledelse, der på baggrund af anmeldelsen vil vurdere formodningens 
rigtighed. Hvis handlingen ville kunne eller har fået betydning for bedømmelsen, bortvises 
eksaminanden fra prøven.  

I tilfælde af skriftlige opgavebesvarelser, der er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, uden at den 
enkeltes bidrag kan konstateres, kan alle eksaminander i gruppen bortvises fra prøven. Når produktet 
er udarbejdet af en gruppe, har eksaminanderne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. 
Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af de pågældende aflægge prøven, medmindre der foreligger 
særlige omstændigheder, der kan begrunde, at et eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et 
nyt prøveforsøg. 

Ved aflevering af skriftlig besvarelse skal eksaminanden med sin underskrift bevidne at besvarelsen er 
udfærdiget uden uretmæssig hjælp. 

8.6 Klagemuligheder 
Ifølge eksamensbekendtgørelsens kapitel 10 §36 kan en eksaminand indgive en klage over prøven. 
Krav til klagen:  
- Den skal være individuel og rettet til institutionen  
- Den skal være skriftligt begrundet  
- Den skal indgives senest 2 uger efter prøven  
 
Klagen kan omhandle  
- Prøveforløbet  
- Bedømmelsen  
- Eksaminationsgrundlaget set i forhold til mål og krav i det pågældende fag  

 
Klagesagen behandles af den lokale prøveansvarlige (skoleleder) i samarbejde med institutionens 
øverste leder og følger ministeriets Klagevejledning: 
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