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Kære Gordon Ørskov Madsen, Claus Hjortdal, Lars Sloth, Rasmus 

Edelberg, Thomas Gyldal Petersen og Esther Vyff 

 

Tak for jeres henvendelse af 4. november 2020 med forslag til håndte-

ring af prøveaflæggelsen i de praktiske/musiske valgfag i skoleåret 

2020/21. 

 

Skolerne har under nedlukningen ifm. covid-19 og den efterfølgende 

genåbning været forpligtet til at give eleverne nødundervisning. Alt efter 

hvordan den enkelte skole har tilrettelagt nødundervisningen, kan der 

være tale om et fagligt efterslæb, som skal indhentes i løbet af indevæ-

rende skoleår, herunder i de obligatoriske toårige praktiske/musiske valg-

fag. 

 

I den forestående prøvetermin december-januar 2020/21 kan grundsko-

ler planlægge at afholde semesterprøve i et eller flere fag, herunder de 

praktiske/musiske valgfag i 8. klasse, hvis undervisningen er afsluttet ved 

udgangen af semesteret. Der kan imidlertid være situationer foranlediget 

af covid-19 hos den enkelte elev eller skolen, der gør, at en eller flere 

prøver ikke kan afholdes. De situationer skal skolerne have mulighed for 

at løse lokalt.  

 

Børne- og Undervisningsministeriet har derfor udarbejdet en bekendtgø-

relse 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, som I har haft i høring.  

 

Bekendtgørelsen indeholder en løsning svarende til den, der også er valgt 

for gymnasiale prøver, hvor den enkelte skoleleder får kompetence til 

lokalt at aflyse prøver i prøveterminen december-januar, hvis det er nød-

vendigt. Bekendtgørelsen omfatter alle prøver i folkeskolens 8., 9. og 10. 

klasse i vinterprøveterminen, herunder prøverne i de praktiske/musiske 
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valgfag. Elever, der har fået deres prøve aflyst, vil i stedet få ophøjet de-

res sidste standpunktskarakter til en prøvekarakter.  

 

Bekendtgørelsen tager ikke stilling til prøverne for det flertal af eleverne i 

landets 8. klasser, som først skal til prøve til sommer. Jeg kan godt forstå 

det ønske, flere af jer har, om en afklaring af situationen, men der er sta-

dig forholdsvis lang tid til sommer, og meget kan nå at ske, både med 

hensyn til undervisningen i de praktiske/musiske valgfag og med hensyn 

til covid-19. Jeg vil derfor indtil videre holde øje med 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 


