
  

 
 
 

1. maj 2016 

 
Vejledning til prøveaftale gældende for skoleåret 2016/2017  
(jf. ”Silkeborgaftalen” af 7. marts 2016 – bilag)  
 
 
Prøveafvikling  
I Silkeborgaftalen står der:  
Lærere med afgangsprøver og censur fastholder mødeplanen i prøveperioden. Såfremt den 
enkelte lærers bortfaldne timetal i prøveperioden ikke er tilstrækkeligt til at gennemføre 
prøverne tidsmæssigt i overensstemmelse med aftale om prøveafvikling, udbetales eller 
afspadseres timerne. Læreren står til rådighed i prøveperioden i evt. overskydende timer. 
Tilstedeværelsestiden fastlægges i forbindelse med prøveplanlægningen (se prøveaftale, bilag). 
 
Administrativ vejledning: 

Det er prøveudvalgets opfattelse at prøvevejledningen kan administreres på følgende måde: 

• Læreren tildeles tid jf. Silkeborgaftalen 
• Der laves en konkret optælling på hvor mange lektioner læreren ikke læser i 

prøveperioden på 9.årgang. I optællingen indgår en samlet vurdering af tid til 
forberedelse og efterbehandling af undervisning. Til dette er udvalget nået frem til 
en faktor på 1,65. Dette skal forstås som: antal lektioner*klokketimer*1,65 

= 50(lektioner)*0,75(omregnet til klokketimer)*1,65 = 61,875 timer. 

Faktoren fremkommer ud fra omregningsfaktor, der blev benyttet ved tidligere 
arbejdstidsaftale. Omregningsfaktor vil kun kunne anvendes ved opgørelse af tid i 
forbindelse med prøveafvikling. Faktoren svarer ligeledes til at lægge 7 timers puljen og 
6 timers puljen sammen og dividere det med 800 undervisningstimer. 

• Undervisning på andre årgange end 9. årgang aflyses på prøvedage med den 
faktiske tid 

• Der kan på enkelte skoler være truffet særskilte aftaler omkring tid til 
forberedelse af vikarplaner til lektioner, der ikke er aflyst i forbindelse med 
prøveafvikling, og som læreren ikke kan læse på grund af prøvearbejde. 

Eksempel: 
Lærer A skal føre 9.a til FP9 i mundtlig dansk. I 9.a er der 20 elever. Lærer A skal være censor 
i mundtlig dansk for 20 elever på en anden skole. 
Prøve: 20 timer +0,75*20=35 time 
Censur:11 timer + 7,4*2= 25,8 timer 
Tid tilgået: 60,8 timer 
Lærer får aflyst sine dansktimer og øvrige timer på 9.årgang: Samlet tid er det 
60*0,75*1,65= 74,25 
Læreren får aflyst 12 lektioner på 5.årgang på grund af prøvedagene. 12*0,75 = 9 
Samlet udregning: 60,8 – 74,25 – 9 = -22,45 timer. I dette eksempel ”skylder” læreren skolen 
timer. Læreren aftaler med skolen, hvordan timerne afvikles. 



  

 
 

 
 
 
 
Folkeskolens 9. klasseprøver – Bundne prøver 
 
 

Dansk – Mundtlig prøve  

Prøveafvikling (Eksaminator)  
< 10 elever: 10 timer + 1,5 time pr. elev  
10=> elever: 20 timer + 0,75 time pr. elev  
Elev nummer 17 udløser 2 prøvedage  

Censor  
1-5 elever: 5 timer + 3,7 timer pr. dag  
6-9 elever: 5 timer + 7,4 timer pr. dag  
10=> elever: 11 timer + 7,4 timer pr. dag  

 
 
 

Fremmedsprog – Mundtlig prøve 
Prøveafvikling (Eksaminator)  

< 10 elever: 8 timer + 1 time pr. elev  
10=> elever: 13 timer + 0,5 timer pr. elev  
Elev nummer 19 udløser 2 prøvedage  

Censor  
1-5 elever: 4 timer + 3,7 timer pr. dag  
6-9 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag  
10=> elever: 6,5 timer + 7,4 timer pr. dag   

 
 
 

Fysik/kemi, biologi og geografi (Naturfag) – Praktisk/mundtlig prøve  

Prøveafvikling (Eksaminator)  
< 10 elever: 10 timer + 0,75 time pr. elev  
10=> elever: 10 timer + 0,75 time pr. elev  
Elev nummer 19 udløser 2 prøvedage  

Censor  
1-5 elever: 4 timer + 3,7 time pr dag  
6-9 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag  
10=> elever: 7,5 timer + 7,4 timer pr. dag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
Folkeskolens 9. klasseprøver - Udtræksfag  
 

Matematik – Mundtlig prøve  

Prøveafvikling (Eksaminator)  
< 10 elever: 10 timer + 0,75 time pr. elev  
10=> elever: 10 timer + 0,75 time pr. elev  
Elev nummer 19 udløser 2 prøvedage  

Censor  
1-5 elever: 4 timer + 3,7 time pr dag  
6-9 elever: 4 timer + 7,4 time pr. dag  
10=> elever: 7,5 timer + 7,4 timer pr. dag  

 
 

Historie, Samfundsfag, Kristendomskundskab (Kulturfag)  
Prøveafvikling (Eksaminator)  

< 10 elever: 10 timer + 0,75 time pr. elev  
10=> elever: 10 timer + 0,75 time pr. elev  
Elev nummer 19 udløser 2 prøvedage  

Censor  
1-5 elever: 4 timer + 3,7 time  
6-9 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag  
10=> elever: 7,5 timer + 7,4 timer pr. dag   

 
 

Fremmedsprog – Mundtlig prøve  
Prøveafvikling (Eksaminator)  

< 10 elever: 8 timer + 1 time pr. elev  
10=> elever: 13 timer + 0,5 timer pr. elev  
Elev nummer 19 udløser 2 prøvedage  

Censor  
1-5 elever: 4 timer + 3,7 timer pr. dag  
6-9 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag  
10=> elever: 6,5 timer + 7,4 timer pr. dag   

 
 

Idræt – Praktisk/mundtlig prøve  

Prøveafvikling (Eksaminator)  
< 10 elever: 10 timer + 0,75 time pr. elev  
10=> elever: 10 timer + 0,75 time pr. elev  
Elev nummer 16 udløser 2 prøvedage  

Censor  
1-5 elever: 4 timer + 3,7 time pr dag  
6-9 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag  
10=> elever: 7,5 timer + 7,4 timer pr. dag  

 
 
 
 
 



  

 
 
 
Folkeskolens 9. klasseprøver - Valgfag 
 

Håndværk, design og madkundskab  
Prøveafvikling (Eksaminator)  

<= 6 elever: 12 timer + 1 time pr. elev 
>= 7 elever: 16 timer + 1 time pr. elev 
Elev nummer 13 udløser 2 prøvedage  

Censor  
1-5 elever: 4 timer + 3,7 time pr dag  
6-9 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag  
10=> elever: 7,5 timer + 7,4 timer pr. dag 

 
Folkeskolens 10. klasseprøver 
 

Dansk  
Prøveafvikling (Eksaminator)  

< 10 elever: 11 timer + 1,5 time pr. elev  
10=> elever: 21 timer + 0,75 time pr. elev  
Elev nummer 17 udløser 2 prøvedage.  

Censor  
1-5 elever: 5 timer + 3,7 timer pr. dag  
< 10 elever: 5 timer + 7,4 timer pr. dag  
10=> elever: 10 timer + 7,4 timer pr. dag   

 
 

Matematik  
Prøveafvikling (Eksaminator)  

< 10 elever: 10 timer + 1 time pr. elev  
10=> elever: 13 timer + 0,75 time pr. elev  
Elev nummer 19 udløser 2 prøvedage  

Censor  
1-5 elever: 5 timer + 3,7 timer pr. dag  
< 10 elever: 5 timer + 7,4 timer pr. dag  
10=> elever: 10 timer + 7,4 timer pr. dag   

 
 

Engelsk  
Prøveafvikling (Eksaminator)  

< 10 elever: 8 timer + 1 time pr. elev  
10=> elever: 12 timer + 0,75 time pr. elev  
Elev nummer 19 udløser 2 prøvedage  

Censor  
1-5 elever: 4 timer + 3,7 timer pr. dag  
< 10 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag  
10=> elever: 6,5 timer + 7,4 timer pr. dag  

 
 
 
 



  

 
 
 

Fysik/kemi (Fra 2016/2017 kun 10. klasseprøve) 
Prøveafvikling (Eksaminator)  

< 10 elever: 11 timer + 0,75 time pr. elev  
10=> elever: 11 timer + 0,75 time pr. elev  
Elev nummer 19 udløser 2 prøvedage  

Censor  
1-5 elever: 4 timer + 3,7 timer pr. dag  
< 10 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag  
10=> elever: 7,5 timer + 7,4 timer pr. dag  

 
 

      Tysk og Fransk  
Prøveafvikling (Eksaminator)  

< 10 elever: 8 timer + 1 time pr. elev  
10=> elever: 12 timer + 0,75 time pr. elev  
Elev nummer 19 udløser 2 prøvedage  

Censor  
1-5 elever: 4 timer + 3,7 timer pr. dag  
< 10 elever: 4 timer + 7,4 timer pr. dag  
10=> elever: 6,5 timer + 7,4 timer pr. dag  

 
Hvis enkelte elever i en 10. klasse vælger at gå til FP9 aftales det særskilt.  
 
Valgfag: 
 
Se Folkeskolens 9. klasseprøver 
 
Sygeprøver:  
 
Ny formulering 
 

 


