NOTAT
Folkeskolens afgangsprøver i Ungdomsskolen
Ungdomsskoler i Nordjylland – afdækning af undervisning i relation til Task Force.
Ungdomsskole
Har I heltidsundervisning i Ungdomsskoleregi?
Morsø Ungdomsskole
Nej.
Thisted Ungdomsskole
Nej, men overvejer til næste skoleår
Rebild Ungdomsskole
Nej, men overvejer til næste skoleår – Mariagerfjord
Ungdomsskole som igangsætter og inspirator
Jammerbugt Ungdomsskole
Nej
Brønderslev Ungdomsskole
Nej
Frederikshavn
Eleverne er indskrevet på Tranåsskolen i Sæby. Gøres klar til at gå
Ungdomsskole
videre på 10. klasse centret, hvor de går til folkeskolens
afgangsprøver
Hjørring Ungdomsskole
Ja.
Eleverne er skrevet ind i en selvstændig skole i TEA. De går til
prøve i Ungdomsskoleregi. Pt. er der indskrevet 18 elever.
Aalborg Ungdomsskole
Ja.
Eleverne er indskrevet på UNGauc, hvor eleverne går til prøve.
Mariagerfjord Ungdomsskole Ja.
Eleverne er indskrevet i TEA og føres til prøve i
ungdomsskoleregi. Der er pt. ca. 20 elever indskrevet.
I de Ungdomsskoler som har klasser med indskrevne elever har alle oprettet skole med eget
skolenummer i TEA.
Eleverne skal indskrives i TEA, da Ungdomsskolens elevadministrationsprogram Lara ikke kan håndtere
prøveafviklingen.

Link til Undervisningsministeriets hjemmeside vedrørende folkeskolens afgangsprøver i
Ungdomsskolen: https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/andenundervisning/ungdomsskolen
Ungdomsskoler
Hvis en ungdomsskole tilbyder heltidsundervisning i folkeskolens fag, kan eleverne gå til folkeskolens
prøver. En ungdomsskole, som ikke tilbyder heltidsundervisning, kan tilbyde undervisning i enkelte
prøvefag, som eleverne kan aflægge prøve i.
Heltidsundervisning på ungdomsskoler
Elever på en ungdomsskole, der tilbyder heltidsundervisning, kan gå til folkeskolens prøver. Hvis
ungdomsskolen ikke holder folkeskolens prøver, kan eleverne aflægge prøve som privatister.
Ungdomsskoler, der underviser elever på 8., 9. og/eller 10. klassetrin i et heltidstilbud og ikke holder
folkeskolens prøver fra og med det følgende skoleår, skal senest den 15. juni hvert år informere Kontor
for Prøver, Eksamen og Test om det.
Enkeltfag og udtræksfag
Elever, som undervises i enkelte prøvefag på en ungdomsskole, kan tilmeldes til folkeskolens prøver i de
pågældende fag. Enkeltfag er ikke en del af de bundne prøver, og der laves ikke udtræk i enkeltfag.
Ungdomsskoleelever, der følger en prøveforberedende undervisning, bestemmer således selv, om de vil
aflægge prøve i et udtræksfag uafhængigt af, om faget udtrækkes til prøve.
Eleverne kan få enkeltfag fra ungdomsskolen på deres prøvebevis.
Vesthimmerlands Kommune . Vestre Boulevard 7 . 9600 Aars . Tel. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Prøver i 8. klasse på en ungdomsskole
Prøverne i håndværk og design og madkundskab kan aflægges efter afsluttet undervisning i 8. klasse.
Dette forudsætter, at ungdomsskolens leder vurderer, at prøvekravene opfyldes.
Regelgrundlag
Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen § 9 og § 15.
Prøvebekendtgørelse § 9:
Folkeskolens prøver i ungdomsskolen
§ 9. Elever, der undervises i enkelte prøveforberedende fag i ungdomsskolen, jf. ungdomsskolelovens
§ 3, stk. 1, nr. 2, kan indstille sig til folkeskolens prøver i hvert af de pågældende fag.
Prøvebekendtgørelse § 15:
Elever, der opfylder undervisningspligten i medfør af folkeskolelovens § 9, stk. 4, eller § 33, stk. 4-7
§ 15. En elev, der opfylder undervisningspligten i medfør af folkeskolelovens § 9, stk. 4, eller § 33,
stk. 4-7, skal aflægge folkeskolens prøver i de fag, hvori eleven har modtaget undervisning.
Stk. 2. En elev, der fuldt ud opfylder undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse, jf.
folkeskolelovens § 33, stk. 4, er ikke forpligtet til at aflægge folkeskolens prøver, men kan aflægge
prøverne som privatist i henhold til §§ 12-14.
Stk. 3. § 7, stk. 3 og 4, gælder tilsvarende for elever, der opfylder undervisningspligten i medfør af
folkeskolelovens § 9, stk. 4, eller § 33, stk. 4-7.
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