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Til skolens leder 

Til den Kommunale Ungeindsats (KUI) 

 

Orientering om regler for optagelse på gymnasiale ud-
dannelser ved manglende aflæggelse af  8. klasseprøven i 
de praktiske/ musiske valgfag  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterer med dette brev om reg-

lerne for optagelse på gymnasiale uddannelser for elever, som mangler at 

aflægge den obligatoriske prøve i 8. klasse i de praktiske/musiske valgfag.  

 

Baggrunden for styrelsens orientering er, at styrelsen har modtaget 

spørgsmål til, hvordan elever, der ikke har kunnet aflægge prøven, fx 

fordi eleven har gået på en prøvefri skole i 8. klasse, fordi eleven har væ-

ret i udlandet i 8. klasse, eller fordi eleven ikke har gået i 8. klasse, er stil-

let i forbindelse med ansøgning om optagelse på en gymnasial uddan-

nelse. 

 

Problemstillingen omfatter ikke elever, som i skoleåret 2020/2021 fik 

ophøjet deres standpunktskarakterer til prøvekarakterer efter bestemmel-

serne i grundskolenødprøvebekendtgørelsen. Der kan dog fortsat være 

elever, som gik i 8. klasse i 2020/2021, som ikke har en standpunktska-

rakterer eller en prøvekarakterer i valgfaget af de årsager, som er nævnt 

ovenfor.  

 

Styrelsen orienterer med dette brev ligeledes om beregningen af bestå-

kravet til folkeskolens afgangseksamen gældende fra indeværende skoleår 

2021/22.   

 

Regler for gennemførelse af den praktiske/musiske valgfagsprøve  

Skolen skal på 7. og 8. klassetrin tilbyde valgfaget håndværk og design og 

kan tilbyde valgfagene billedkunst, musik og madkundskab. Eleven skal 

vælge et af de udbudte valgfag.  

 

Eleven skal ved afslutningen af undervisningen på 8. klassetrin aflægge 

prøve i det praktiske/musiske valgfag, som eleven har valgt. I skoleåret 

2020/21 blev prøven i de praktiske/musiske valgfag aflyst, og eleverne 

har i stedet fået deres afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøve-

karakter.  
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Retskrav på optagelse på gymnasial ungdomsuddannelse 

For at opnå retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse skal en an-

søger opfylde en række betingelser fastlagt i lov om de gymnasiale ud-

dannelser. En af betingelserne for at blive optaget på en treårig gymnasial 

uddannelse efter 9. eller 10. klasse eller hf efter 9. klasse er blandt andet, 

at ansøgeren har bestået folkeskolens afgangseksamen. Det er en forud-

sætning for at bestå folkeskolens afgangseksamen, at eleven opnår 

mindst karakteren 2,0 i gennemsnit i 9.-klasseprøverne og den prakti-

ske/musiske valgfagsprøve på 8. klassetrin. 

 

Ansøgere, der ikke opfylder betingelserne for at opnå retskrav på opta-

gelse, indkaldes til en optagelsesprøve og en efterfølgende optagelses-

samtale. Det gælder dog ikke for ansøgere til hf efter 9. klasse, der alene 

kan optages via reglen om retskrav.  

 

Elever fra prøvefrie skoler og hjemmeunderviste elever 

Elever, som ikke har mulighed for at aflægge prøve på en skole, enten 

fordi skolen er prøvefri, eller fordi eleven bliver hjemmeundervist, kan 

aflægge folkeskolens prøver som privatister. 

 

En elev, der ønsker at aflægge prøve som privatist, skal henvende sig til 

kommunalbestyrelsen, som skal imødekomme denne anmodning senest 

1. oktober forud for prøvetermin december/januar og 1. februar forud 

for prøvetermin maj/juni.  

 

Elever, der har sprunget 8. klasse over eller har opholdt sig i udlan-

det i 8. klasse 

Det er ikke muligt at aflægge den praktiske/musiske valgfagsprøve i 9. 

klasse. Derfor vil elever, der har sprunget 8. klasse over eller har opholdt 

sig i udlandet i 8. klasse, ikke kunne bestå folkeskolens afgangseksamen 

efter 9. klasse. Det betyder, at disse elever ikke vil kunne opnå retskrav 

på optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse efter 9.- og 10. klasse. 

Disse elever skal til en optagelsesprøve.  

 

Beregning af bestå-kravet til folkeskolens afgangseksamen 

Ved beregning af gennemsnittet indgår én karakter for skriftlig dansk og 

én karakter for skriftlig matematik samt en for hver af de øvrige obligato-

riske prøver på 8. og 9. klassetrin. Karakteren i skriftlig dansk og skriftlig 

matematik beregnes som gennemsnittet af delprøverne. 
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Med venlig hilsen 

 

Dorte Møller Jensen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 51 82 

dorte.moller.jensen@stukuvm.dk 


