Ny vejledning
Med fokus på:

Skolelederens ansvar
Regelgrundlag
Definition af funktionsnedsættelse
Afgørelse
Undervisning frem mod prøven
Fritagelse

Regelgrundlag
Alle elever i 9. klasse skal aflægge 7 obligatoriske prøver
Prøve på særlige vilkår:
§§ 28-32
I prøvebekendtgørelsens § 28 står der, at
skolens leder skal tilbyde særlige prøvevilkår
til elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder ,
når dette er nødvendigt for at ligestille disse
• med andre i prøvesituationen.
elever
Det er en forudsætning, at der ikke sker en
ændring af prøvens faglige niveau.

Fritagelse for aflæggelse af prøve
§§ 33-39
I prøvebekendtgørelsen § 33 står der, at
skolens leder træffer afgørelse om at en elev,
for hvem prøveaflæggelse på grund af betydelig
funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber ikke skønnes hensigtsmæssig, kan
fritages for at aflægge folkeskolens obligatoriske
prøver.
Afgørelsen om fritagelse forudsætter, at
der er forinden er taget stilling til,
om eleven vil kunne aflægge prøve på
særlige vilkår.

Funktionsnedsættelse
I Danmark findes der ikke nogen entydig og formelt vedtaget definition af begreberne
handicap og funktionsnedsættelse.

Center for Ligebehandling af Handicappede definerer, at ”for at tale om et handicap – eller en
handicappet person – må der kunne konstateres en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov for, at den pågældende kan fungere på lige fod med
andre borgere i en tilsvarende livssituation”

Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning vil ofte kunne bidrage til fortolkninger af, hvem har
en funktionsnedsættelse og hvem der ikke har.

Undervisning frem mod prøven
God tid inden prøveaflæggelse/i starten af udskolingen
Drøft med elev og forældre:
Hvordan eleven bliver undervist (alle fag)
prøvedeltagelse
Afprøve hjælpemidler
Samarbejde mellem faglærere

Funktionsnedsættelse og
tilsvarende vanskeligheder
Skolen skal finde frem til, hvilke problemer funktionsnedsættelsen kan medføre for eleven
ved prøveaflæggelsen og på baggrund heraf afgøre, hvilke prøvevilkår eleven skal tilbydes.

Skoleårets begyndelse:
Er der elever i 9. klasse, som
har en funktionsnedsættelse
eller tilsvarende vanskeIigheder?

Skal andre inddrages?
fx PPR, synskonsulenter

Afprøve hjælpemidler ved
fx terminsprøve

Afgørelse
• Skolens leder træffer afgørelse
• konkret og individuel vurdering
• Ikke krav om diagnose
• Den særlige tilrettelæggelse skal have til formål at kompensere elevens
funktionsnedsættelse og ligestille eleven med elever uden funktionsnedsættelser.
• De særlige prøvevilkår må ikke ændre på det, prøven afprøver eleven i.
• Eleven afgør i samråd med sine forældre, om prøven ønskes aflagt på særlige vilkår.
• Skolens leder skal sikre, at der registreres og opbevares oplysninger om meddelelse af
særlige prøvevilkår, herunder særlig tilrettelæggelse af prøver.

Inddragelse af PPR
• Skolens leder afgørelse på baggrund af pædagogisk-psykologisk vurdering
• Vurderingen bør indhentes så tidligt som muligt på skoleåret i det skoleår, hvor eleven
skal til prøve første gang.
• Vurderingen skal indeholde en beskrivelse af elevens kompetencer og brug af
eventuelle hjælpemidler i de fag, som eleven skal aflægge folkeskolens prøver i.
• Undtagelsesbestemmelse:
Inddragelse PPR kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt,
og hvis forældrene er enige heri. Forældre kan til enhver tid anmode om, at PPR bliver
inddraget.

Prøvens form og rammer
Prøvens mål og sværhedsgrad må ikke ændres
Ingen reduktion i opgivelser

individuelle opgivelser

Skal noget udgå?
Blind elev – billeder?

Erstattes af noget andet
Erstattes af en radiomontage/podcast

Oversigt over muligheder

se vejledningens bilag 2 og 3

Eleven bedømmes på lige fod med andre elever

Bilag 2 og 3 i vejledningen
Muligheder for særlig tilrettelæggelse
• Bilag 2 – skriftlige prøver
•
•
•
•
•
•
•
•
•

forlænget tid
Pause
Prøvesæt i andre formater
PDF-filer til oplæsningsprogrammer
Ordforslagsprogrammer
Tale-til-tekst
Oplæsning
Praktisk hjælp
Etc.

• Bilag 3 – mundtlige prøver
•
•
•
•
•

Forlænget tid
Gruppeprøve som individuel prøve
Oplæsning
Praktisk medhjælp
Etc.

Bilag 2 og 3 i vejledningen fortsat

CD-ORD

Afprøvning af it-hjælpemidler
Eksempelprøver på www.testogprøver.dk
Pdf-filer på www.materialeplatformen.dk
Afprøvningsfil på www.uvm.dk/test-it
Funktioner:
• Oplæs tekst – almindelige /skrivbare felter
• Tabulatorrækkefølge
• Læseretning
• Skriv i tekstfelter med ordforslag
• Gem
• Print
• http://bernfilm.com/content/it-test-2

Prøvemappen
www.uvm.dk/fp

Fritagelse fra prøveaflæggelse
• Skolens leder træffer afgørelse på grund af betydelig funktionsnedsættelse eller
utilstrækkelige danskkundskaber ikke skønnes hensigtsmæssig
• Forudsætter, at der er forinden er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge prøve
på særlige vilkår.
• Fritagelse kan omfatte en eller flere prøver eller delprøver. Fritagelse kan fx ske for
følgende typer af elever:
• Elever med multiple funktionsnedsættelser uden verbalt sprog
• Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder
• Elever der lige er ankommet til Danmark, og som ikke taler eller forstår dansk i et omfang,
så deltagelse giver mening

Der tages stilling til, hvordan elevens udbytte af undervisningen evalueres på anden vis
Kan ikke fritages på grund af dårlig standpunkt eller manglende fremmøde og
deltagelse i undervisning.

Fritagelse fra undervisning
• Der er ikke hjemmel i reglerne til at fritage en elev fra et helt fag i folkeskolen,
medmindre der er tale om en elev, der modtager specialundervisning (mindst ni
timers støtte om ugen).
• Hvis en elev har usædvanligt store vanskeligheder i et fag, således at det ikke skønnes
hensigtsmæssigt at give eleven specialundervisning i faget, kan eleven med
forældrenes samtykke fritages fra undervisning i faget, dog ikke for så vidt angår
dansk og matematik.
• Hvis eleven er fritaget for undervisningen i et helt fag i 9. klasse i henhold til
bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, skal
eleven ikke aflægge prøve i faget.

