Til prøvefrie skoler

Mulighed for, at prøvefrie skoler afgiver standpunktskarakterer til
brug for optagelse på gymnasiale uddannelser
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal hermed oplyse, at I som prøvefri skole i år tilbydes mulighed for, ligesom øvrige skoler, at give standpunktskarakterer til jeres elever i lyset af aflysningen af folkeskolens prøver. På baggrund af de afgivne standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderingen afgøres det, om den enkelte elev har retskrav på optagelse i gymnasiet. Elever, der ikke har retskrav på optagelse på baggrund af dette, skal til optagelsesprøve.
Elever, som søger en gymnasial uddannelse, og som afslutter deres
grundskoleuddannelse på prøvefrie skoler, der ikke benytter sig af denne
mulighed, skal fortsat til gymnasial optagelsesprøve.
En prøvefri skole skal, hvis der på skolen træffes beslutning om i dette
skoleår at give eleverne afsluttende standpunktskarakterer, meddele dette
til styrelsen. Det sker ved, at skolen i henhold til prøvebekendtgørelsens
§ 66 ændrer status til prøveafholdende skole i dette skoleår, og dette skal
meddeles styrelsen i god tid før den første optagelsesprøve den 29. april
2020. Statusændringen til prøveafholdende skole i dette skoleår har ikke
andre konsekvenser, end at skolen skal give eleverne afsluttende standpunktskarakterer.
Fristen for skolernes tilbagemelding til styrelsen er fastsat til mandag den
27. april kl. 12.00.
Skolens tilbagemelding skal ske skriftligt med angivelse af 'Afgivelse af
standpunktskarakterer fra prøvefri skole i sommerterminen 2020 [skolens navn]' i emnefeltet og sendes til fp@stukuvm.dk.
Styrelsen vil offentliggøre en vejledning i afgivelse af standpunktskarakterer og vejledning om ophøjelse af standpunktskarakterer til prøvekarak-

Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet
Afdelingen for Erhvervsrettet
Uddannelse og Tilskud
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR-nr.: 29634750
22. april 2020

terer snarest muligt. Styrelsen vil desuden snarest muligt udmelde, hvordan prøvefrie skoler i øvrigt skal håndtere afgivelsen af standpunktskarakterer, herunder hvornår de prøvefrie skoler modtager et prøvefagsudtræk.
Elever fra prøvefrie skoler og elever, der ikke har andet fremmedsprog,
kan aflægge optagelsesprøven den 29. april, og disse ansøgere vil typisk
være blevet indkaldt til denne optagelsesprøve allerede.
Eleverne har dog også mulighed for at vælge i stedet at gå til optagelsesprøven i juni måned (som vil ligge i perioden 19. juni 2020 – 29. juni
2020 på en dato fastlagt af den enkelte gymnasiale institution) eller den 4.
august 2020.
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Spørgsmål vedrørende prøvefrie skolers mulighed for at afgive standpunktskarakterer kan stilles til Vibeke Holm, direkte telefon +45
33925175, e-mail: vibeke.holm@stukuvm.dk.
Spørgsmål vedrørende den gymnasiale optagelsesprøve kan stilles til Søren Vagner, direkte tlf.: +45 22813229, e-mail: soeren.vagner@stukuvm.dk.
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