
 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening (FSL)  

 

 

Vedr. 

Høring over bekendtgørelse om folkeskolens prøver 

 

 

Hermed fremsendes Frie Skolers Lærerforenings høringssvar til bekendtgørelsen om ændring af prøver 

i folkeskolen, og vi takker samtidig for muligheden for at udtale os i denne sag. 
 

Bekendtgørelsen indeholder ændringer, som vedrører de afsluttende prøver i Folkeskolen, hvilket har 

direkte betydning for alle de prøveførende frie skoler.  

 

Med lovbekendtgørelserne (nr. 786, 785 og 1534) reguleres den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og 

geografi. Frie Skolers Lærerforening afgav også et høringssvar i forbindelse med behandlingen af disse 

ændringer i lovbestemmelserne omkring prøveafviklingen. Frie Skolers Lærerforening er fortsat enige i 

intentionerne, men må samtidig stille spørgsmål ved, om sammenlægningen af fagenes prøveafvikling 

får det ønskede resultat. En tværfaglig prøve understøtter muligvis sammenhængen mellem de enkelte 

fag, men ikke nødvendigvis et højere fagligt niveau. Samtidig udgør sammenlægningen også en 

udfordring i forhold til at fastholdefags særegene karakter.  

Den nye bekendtgørelses § 52, stk. 2, indfører en ny bestemmelse, der fastsætter kompetencekrav til 

både eksaminator og censor, der fungerer som bedømmere ved flerfaglige prøver. Men samtidig 

fraviges muligheden for flere censorer. Frie Skolers Lærerforening er derfor bekymrede for, om der 

faktisk vil være tilstrækkeligt mange censorer/eksaminatorer med den rette 

undervisningsfagskombination til at vurdere elevernes præstation.   

 

Frie Skolers Lærerforening bifalder, at danskprøven udelukkende kan afholdes, når der er  adgang til 

internet, da det er i god overensstemmelse med den virkelighed, som prøverne gerne skulle afspejle.  

 

De selvrettende prøver er principielt set en fornuftig måde at tilrettelægge færdighedsorienterede prøver 

på, men Frie Skolers Lærerforening opfordrer til, at man sikrer sig backup og i øvrigt har forholdt sig 

til, hvordan man vil kompensere, hvis teknikken svigter.  

 

At prøveform B udgår som prøveform til prøven i 10.klasse i fysik/kemi, finder Frie Skolers 

Lærerforening uhensigtsmæssigt, da de skoler, som benytter denne, gør dette af hensyn til eleverne og 

den organisering, som de finder bedst. Frie Skolers Lærerforening mener derfor ikke, at der er nogen 



grund til at begrænse valgmulighederne blot med argumentationen, at der ikke er stor forskel på de to 

prøveformer og at der er flest, der anvender prøveform A.  

 

Natur og udeliv skal indgå som indholdsområde i pulje B til idrætsprøven, hvilket er positivt, da 

idrætsfaget på den måde bredes ud, og undervisningen udenfor idrætslokalerne anerkendes. 

 

Frie Skolers Lærerforening står gerne til rådighed for spørgsmål i forbindelse med ovenstående 

bemærkninger til lovforslaget. 
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