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Folketingets lovsekretariat 

Christiansborg 

Medlem af Folketinget Jacob Mark (SF) har den 2. november 2020 stillet 

mig følgende spørgsmål nr. S 229, som jeg hermed skal besvare. 

Spørgsmål nr. S 229: 

”Hvornår vil ministeren træffe afgørelse om aflysning af valgfagsprø-

ven?” 

Svar: 

Jeg går ud fra, at spørgsmålet vedrører prøverne i den kommende vinter-

prøvetermin i december-januar 2020/21 og i den kommende sommer-

prøvetermin i maj-juni 2021 i de obligatoriske praktiske/musiske valgfag 

(håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab) i 8. klasse i 

grundskolen. Prøvetidspunktet afhænger af, hvordan skolerne har plan-

lagt at gennemføre undervisningen. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet et udkast til bekendt-

gørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger ved 

afholdelse af folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 

2020/21 som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med 

covid-19. Bekendtgørelsen omfatter alle prøver i folkeskolens 8., 9. og 

10. klasse i vinterprøveterminen og er lige nu i høring i grundskolesekto-

ren. 

 

I udkastet til bekendtgørelse lægges op til, at den enkelte skoleleder får 

mulighed for lokalt at aflyse prøver i den kommende vinterprøvetermin, 

hvis det er nødvendigt. Elever, der har fået deres prøve aflyst, vil i stedet 

få ophøjet deres standpunktskarakter til prøvekarakter i det eller de på-

gældende fag. 

 

Bekendtgørelsen har ikke betydning for elever, som først skal til prøve til 

sommer. Der er stadig forholdsvis lang tid til sommer, og meget kan nå 

at ske, både med hensyn til undervisningen i de praktiske/musiske valg-

fag og med hensyn til covid-19. Jeg vil derfor indtil videre holde øje med 
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situationen og på et senere tidspunkt vurdere, om der er grund til tiltag i 

forhold til prøverne i sommerprøveterminen.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

 


