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August 2018 
Revideret senest 14.august 2018 

 
 

PIXI: FOLKESKOLEN 
AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V. 
 
 
Indledende forudsætninger: 

▪ Lbk nr 1510 af 141217 - Folkeskoleloven 
▪ Lov 1746 (§ 13) af 271216 – indførelse af folkeskolens afgangseksamen mm 
▪ Bek nr 47 af 180118 – bekendtgørelse om folkeskolens prøver 
▪ Uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/censur-og evaluering/bevis  

  
 
Bemærkning vedr. disponering af indholdet: 
Der er så vidt det er muligt skelnet mellem forhold vedr. 9. kl. og forhold vedr. 10. kl. Enkelte overlapninger 
og heraf følgende henvisninger er dog ikke helt undgået. 
  
Tekst skrevet i kursiv er bemærkninger, noter, opmærksomhedspunkter m.v. 
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Generelle overordnede ”nye” forhold 
▪ Folkeskolens Afgangseksamen: 

Fra og med skoleåret 17/18 indføres Folkeskolens Afgangseksamen 
  

▪ Folkeskolens Afgangseksamen tages i 9. kl.: 
▪ Obligatoriske prøver og Folkeskolens Afgangseksamen (beståkrav) tages i 9. kl. 
▪ Der er dog mulighed for at forbedre et eller flere af fagene dansk, matematik og engelsk ved 

prøveaflæggelse på 9. kl. niveau i 10. kl. – se også afsnittet om 10. kl. 
  

▪ Folkeskolens Afgangseksamen i relation til optagelseskrav til ungdomsuddannelser: 
Fra og med august 19 (skoleåret 19/20) er Folkeskolens Afgangseksamen en del af 
optagelseskravet til EUD, HF og GYM. 

  
  
 
  
  
  
  
  



 
 

VESTERBROGADE 6D, 4. SAL, 1780 KBH. V. | UUDANMARK.DK | UUDK@UUDANMARK.DK |CVR: 32 91 78 01 

3 

Forhold vedr. 9. kl. 
  
Folkeskolens Afgangseksamen: 
Ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin aflægger eleverne Folkeskolens Afgangseksamen og 9.-
klasseprøver. 
  
Der gennemføres 9.-klasseprøver i fagene dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, 
matematik, geografi, biologi, fysik/kemi, idræt, tysk/fransk.  
  
Hvilke prøver aflægges: 
Der skal aflægges 7 obligatoriske prøver ved udgangen af 9. skoleår: 

1. Dansk skriftlig (2 delprøver) 
2. Dansk mundtlig 
3. Matematik skriftlig (2 delprøver) 
4. Engelsk mundtlig 
5. Fællesfagsprøven mundtlig (fysik, kemi, biologi, geografi) 
6. Udtræksprøve humanistisk fagblok 
7. Udtræksprøve naturfags fagblok 

  
Alle elever deltager i prøverne pkt. 1-5  
Prøverne pkt 6-7 udtrækkes klassevis. 
   
Beståkrav: 

▪ Alle obligatoriske prøver skal aflægges 
▪ Gennemsnitskarakter alle obligatoriske prøver >= 2,0 

  
▪ Note1: 

Elever, der er fritaget for en/flere af de obligatoriske prøve/r kan således ikke bestå 
Folkeskolens Afgangseksamen. 

  
▪ Note 2: 

Ved udtræk af et fag, hvor eleven ikke har fulgt undervisningen, aflægges i stedet prøve i 
yderligere et fag fra den humanistiske fagblok. 

  
  Eksamensbevis/prøvebevis: 

▪ Elever, der opfylder beståelseskrav, modtager bevis for afgangseksamen 
▪ Elever, der ikke opfylder beståelseskrav, modtager 9. kl. prøvebevis 
▪ (elever, der modtager 9. kl. prøvebevis har således IKKE bestået Folkeskolens Afgangseksamen). 

  
Prøve på særlige vilkår: 
Der er mulighed for aflæggelse af prøver på særlige vilkår for elever med særlige behov (fysiske/psykiske 
funktionsnedsættelser).  

▪ Særlige vilkår kan være mere tid, ændret form, fravigelse af gruppeprøvekrav m.v. 
▪ Prøvens faglige niveau skal være uændret 
▪ Afgørelse om særlige vilkår skal træffes inden 1.12 i det pågældende skoleår 

  



 
 

VESTERBROGADE 6D, 4. SAL, 1780 KBH. V. | UUDANMARK.DK | UUDK@UUDANMARK.DK |CVR: 32 91 78 01 

4 

Sygeprøve: 
”Sygeprøve” ved sygdom, udeblivelse eller bortvisning. 

▪ De obligatoriske prøver skal aflægges 
▪ Hvis udeblivelse eller bortvisning er sket gentagne gange, kan skolen beslutte, at ny prøve ikke 

tilbydes. 
  
Fritagelse tysk/fransk:  
Skolens leder kan efter samråd med forældre, lærere og evt. UU fritage fra tysk/fransk, hvis det er til 
elevens bedste. 

Dette har konsekvens i relation til opfyldelse af optagelseskrav til GYM og HF men ikke i relation til 
muligheden for Folkeskolens Afgangseksamen, idet et evt. udtræk af tysk som prøvefag for elevens 
klasse, skal for den pågældende elev erstattes af en anden prøve. 

  
Særlige undervisningsforløb (§9,4) 
Skolens leder kan med inddragelse af UU og efter aftale med forældre tilbyde elever med særligt behov 
…….  Hvis det vurderes at være til elevens bedste kan fagrækken fraviges bortset fra dansk, matematik, 
engelsk og fysik/kemi.    
  
Opfyldelse af undervisningspligt i særligt tilrettelagte forløb/helt/delvis opfyldelse af undervisningspligt 
ved erhvervsmæssig uddannelse/beskæftigelse (§ 33,4-7): 
Efter anmodning fra forældre kan skolens leder med inddragelse af UU, når hensynet til eleven taler for 
det ……   
  
Bemærkninger til §9.4 og §33,4-7: 

▪ UU er inddraget 
▪ Elever med særlige behov/problemstillinger 
▪ Efter aftale/anmodning fra forældre 
▪ Afvejning af elevens behov/muligheder/elevens bedste, når undervisningen i nogle fag 

mindskes/fjernes (konsekvens i relation til Folkeskolens Afgangseksamen) og optagelseskrav til 
selvfølgelig specielt EUD (evt. manglende retskrav). 

Når de 4 parter (elev, forældre, skole, UU) i fællesskab efter drøftelser træffer aftaler, der involverer §9.4 og 
§33,4-7 (og om tysk/fransk), skal alle være fuldt bevidst om, at bestemte handlinger i udskolingen kan få 
konsekvenser for overgangen til ungdomsuddannelse. 
  
  



 
 

VESTERBROGADE 6D, 4. SAL, 1780 KBH. V. | UUDANMARK.DK | UUDK@UUDANMARK.DK |CVR: 32 91 78 01 

5 

Forhold vedr. 10. kl. 
  
Prøvemuligheder i 10. kl.: 

▪ 10. kl.-prøver 
Eleverne i 10. kl. kan indstille sig (frivillig) til 10. kl.-prøver i dansk, matematik, engelsk, 
tysk, fransk, fysik/kemi 

▪ 9. kl.-prøver 
Eleverne i 10. kl. kan indstille sig (frivillig) til 9. kl.-prøver i dansk, matematik og engelsk. 
  

▪ Undervisningen skal følges for at kunne indstille sig til prøverne. 
  
  
EUD10-elever: 

▪ Elever på EUD10 skal aflægge prøve i dansk og matematik, hvis de ikke har >= 2,0 i hvert af fagene 
fra 9. kl. 

  
Elever, der ikke har bestået Folkeskolens Afgangseksamen i 9. kl.: 
Elever i 10. kl. kan forbedre deres karakterer i dansk, matematik og engelsk og derved evt. bestå 
Folkeskolens Afgangseksamen (dette vil kræve prøveaflæggelse på 9. kl. niveau). 
   
Prøvebevis: 
Eleverne i 10. kl. modtager 10.-klasse prøvebevis 
Hvis de har aflagt 9. kl.-prøver i et eller flere af fagene dansk, matematik og engelsk i 10. klasse, erstattes 
de tidligere karakterer fra 9. kl. i disse fag, hvis de er til gunst for eleven. 
  
Der eksisterer således kun én folkeskolens afgangseksamen – det er den, der aflægges efter 9. kl. og som 
evt. kan forbedres i 10. kl. 
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Forhold ved prøveaflæggelse i 10. kl. i relation til optagelse på 
ungdomsuddannelse 
  
EUD: 
Ikke krav om aflæggelse af prøver i 10. kl. i relation til optagelse (men det kan jo i visse tilfælde være en 
fordel – (opnå 2 i dansk/matematik, bestå Folkeskolens Afgangseksamen, ”signalværdi” i relation til f.eks. 
senere læreplads, mv.) 
  
HF: 
Krav om prøveaflæggelse i dansk, matematik og engelsk som 10. kl.-prøve, hvis der søges HF fra 10. kl. 
  
GYM: 
Krav om prøveaflæggelse i dansk, matematik og engelsk. 
  
Bemærk: 
Det er relevant at bemærke sig (måske lidt teoretisk – men alligevel), at hvis en elev ønsker at søge HF efter 
10. kl. er forudsætningen, at prøveaflæggelsen i 10. kl. er på 10. kl. niveau i dansk, matematik og engelsk. 
En sådan elev kan derfor ikke på samme tid ønske at forbedre 9. kl. karaktererne i et eller flere af disse fag 
for derigennem at bestå Folkeskolens Afgangseksamen. 
  
 
 


