Prøve på særlige vilkår
-

Vejledning - 2020 med justering maj 2021

Ordblinde elever

● § 29: Skolens leder skal tilbyde særlige prøvevilkår til elever med psykisk eller fysisk
funktionsnedsættelse, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i
prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der ikke sker en ændring af prøvens faglige
niveau

Funktionsnedsættelse
● Elever, der er testet ordblind (kategori rød) med UVMs ordblindetest eller anden
standardiseret ordblindetest, har en funktionsnedsættelse i form af ordblindhed.
● Elever, der er testet ’Usikker fonologisk kodning’ (kategori gul) med UVMs nationale
ordblindetest eller anden standardiseret ordblindetest, har ikke en funktionsnedsættelse,
og skal derfor ikke tilbydes prøve på særlige vilkår.
- medmindre eleven har en anden funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder,
der berettiger til prøve på særlige vilkår.

Afgørelse (senest 1. december for prøvetermin maj/juni)
● Skolens leder træffer afgørelse ud fra konkret og individuel vurdering
● Ingen krav om diagnose eller PPV fra PPR
● Eleven afgør i samråd med forældre, om prøve på særlige vilkår ønskes
● Skolelederen skal sikre, at der registreres og opbevares oplysninger om meddelelse af
særlige prøvevilkår. Registrering sker på elevniveau med oplysning om årsagen til særlig
tilrettelæggelse og i hvilke fag, der er særlig tilrettelæggelse.
● Afgangsbeviset må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår - men god ide at
inddrage det i uddannelsesplanen
● Særlige prøvesæt skal bestilles senest 1. december for prøvetermin maj/juni.
Vejledning til bestilling af materiale til elever med særlige prøvevilkår: Link

Læse-Skriveteknologien
● Eleven skal træne/kvalificere brugen af LST i undervisningen, så arbejdsgangene er
automatiseret.
● Eleverne skal desuden altid have mulighed for deres ekstra tid.
● Pauser er tilladt - tiden stoppes.
● Tekniske problemer 🡪 Tiden stoppes - Individuel tidtagning.
● Har skolen elever, der aflægger prøve på særlige vilkår og anvender IT-hjælpemidler, så er
det skolens ansvar at afprøve, at IT-hjælpemidlerne virker.
Link: Vejledning fra UVM + Afprøvning af IT-hjælpemidler

Skriftlige Prøver: Fag - Tid - Hjælpemidler
Dansk - Læsning og
Retskrivning
Alle elever

Ordblinde elever på
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Tid

Hjælpemidler

Læsning: 30 minutter

Ordbøger, der har været anvendt i den
daglige undervisning, og som er i
overensstemmelse med gældende
retskrivning, som den er fastsat af Dansk
Sprognævn.
- Alle funktioner i CD-Ord/IntoWords
- Søgefunktion (Ctrl + F)

Retskrivning: 60 minutter
(Diktering 25 min. +
opgaver 35 min.)
Læsning: 45 minutter
Retskrivning:
Diktering: ingen
tidsgrænse

Eleven må ikke anvende Stavekontrol i
Word/Google Docs

Grammatiske del: +15
min 🡪 50 minutter

Dansk - Skriftlig
Fremstilling
Alle elever

Ordblinde elever på
særlige vilkår

Tid

Hjælpemidler

3 ½ time
Prøven kan indledes med
en samtalerunde af
maksimalt 30 minutters
varighed ud af de
samlede 3½ time
+ 60 minutter 🡪 4 ½ time

Alle hjælpemidler er tilladt - så længe, man
ikke forstyrrer andre i lokalet
- Eleverne må medbringe alle
materialer/noter/læremidler osv. kendt fra
undervisningen, ligesom de må anvende
internettet.
Alle hjælpemidler er tilladt

Prøven kan indledes med
en samtalerunde af
maksimalt 30 minutters
varighed ud af de
samlede 4½ time

- Eleverne må medbringe alle
materialer/noter/læremidler osv. kendt fra
undervisningen, ligesom de må anvende
internettet.
- Alle funktionerne i CD-Ord/IntoWords
- Søgefunktion (Ctrl + F)
- Tale-til-tekst (kræver evt. flere lokaler og
ekstra tilsyn)

Matematik - Uden
hjælpemidler
Alle elever

Tid

Hjælpemidler

1 time
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+ 15 min 🡪 1 time og 15
minutter

Ingen hjælpemidler
- skriveredskab og kladdepapir er tilladt
- Oplæsningsfunktion i CD-ord/IntoWords
- Opslag i ordbogen er ikke tilladt

Matematik - Med
hjælpemidler
Alle elever

Tid

Hjælpemidler

3 timer
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særlige vilkår

+ 60 min 🡪 4 timer

Alle fagspecifikke hjælpemidler, der har
været anvendt i den daglige undervisning
Alle hjælpemidler er tilladt

Eng + Tysk: Lytte- og
læsefærdighed (del 1)
Alle elever

Tid

Hjælpemidler

1 time

Ingen hjælpemidler tilladt
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+ 20 min 🡪
1 time og 20 minutter

Mulighed for egen lydfil, der må sættes på
pause
Oplæsningsfunktion i CD-ord/IntoWords
- Søgefunktion (Ctrl + F)

- Alle funktioner i CD-Ord/IntoWords
- Søgefunktion (Ctrl + F)
- Tale-til-tekst

Opslag i CD-ord/IntoWords ordbog,
ordforslag og oversættelsesfunktioner er
ikke tilladt

Eng + Tysk: Sprog og
Sprogbrug + Skriftlig
Fremstilling (del 2)
Alle elever
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Tid

Hjælpemidler

2 timer

- Ordbøger og grammatiske oversigter
- Tekstbehandling med stave- og
grammatikkontrol

+ 40 min 🡪
2 timer og 40 minutter

Translate-programmer og Txt-analyser er
ikke tilladt
- Alle funktioner i CD-Ord/IntoWords
- Ordbøger og grammatiske oversigter
- Søgefunktion (Ctrl + F)
- tale-til-tekst
- Tekstbehandling med stave- og
grammatikkontrol
Translate-programmer og TxT-analyser er
ikke tilladt

Fysik/kemi, Biologi,
Geografi
Alle elever

Tid

Hjælpemidler

1 time

Ingen hjælpemidler
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+ 20 min 🡪 1 time og 20
minutter

- Oplæsningsfunktion i CD-ord/IntoWords
- Søgefunktion (Ctrl + F)
- Opslag i ordbogen er ikke tilladt

Mundtlige prøver
Det mest anvendte særlige prøvevilkår ved en mundtlig prøve er forlængelse af den tid, som er til rådighed
for eleven. Det anbefales, at den samlede varighed af en prøve ikke overstiger den tid, der er fastsat til
forberedelse og/eller eksamination ved en prøve med mere end 50 %.
Enhver gruppeprøve kan tilrettelægges som individuel prøve for en elev efter reglerne om særlige
prøvevilkår.
Det er kun den elev, der aflægger prøve på særlige vilkår, der kan få forlænget tid. Hvis eleven har behov for
længere tid til at læse opgaven, kan prøven starte tidligere for denne elev end for gruppens øvrige elever.
Tilrettelæggelsen kan fx ske ved, at eleven, som går til prøven på særlige prøvevilkår, starter før de øvrige
elever.

Dansk: Prøveform B
Ordblinde elever på
særlige vilkår

Prøvetid

Hjælpemidler

Op til 12½
minutter
ekstra
prøvetid.

Ved prøven i Mundtlig dansk, hvor eleven skal udvælge et
tekststykke til oplæsning, kan ordblinde elever vælge at
benytte digital oplæsning eller vælge at undlade
oplæsning.

Fag

Særlige vilkår

Mundtlig engelsk
og tysk
Mundtlig
matematik

Op til 10 minutter ekstra prøvetid.

Fælles prøve i
fysik/kemi,
biologi og
geograf.
Idræt

Ved prøver, der tilrettelægges som gruppeprøver, kan skolen tilrettelægge prøven
således, at færre elever end det antal, der fremgår af prøvebekendtgørelsen, aflægger
prøve samtidig.
Prøven kan også tilrettelægges som en individuel prøve.
Ingen forlænget eksaminationstid.
Ved prøver, der tilrettelægges som gruppeprøver, kan skolen tilrettelægge prøven
således, at færre elever end det antal, der fremgår af prøvebekendtgørelsen, aflægger
prøve samtidig.
Prøven kan også tilrettelægges som en individuel prøve.
Op til 50% forlængelse af eksamninationstiden
Ved prøver, der tilrettelægges som gruppeprøver, og hvor prøvetiden er afhængig af,
hvor mange elever der aflægger prøve samtidig, kan skolen forlænge prøvetiden med
maksimalt 50 % af den samlede prøvetid under hensyntagen til gruppens øvrige
elever.
Det er kun den elev, der aflægger prøve på særlige vilkår, der kan få forlænget tid.

Samfundsfag, historie og kristendom.
Prøve med
selvvalgt
problemstilling –
individuel
Prøve med
selvvalgt
problemstilling gruppe

Op til 12½ ekstra prøvetid
Op til 12½ ekstra forberedelsestid

Ved prøver, der tilrettelægges som gruppeprøver, og hvor prøvetiden er afhængig af,
hvor mange elever der aflægger prøve samtidig, kan skolen forlænge prøvetiden
med maksimalt 50 % af den samlede prøvetid under hensyntagen til gruppens øvrige
elever.
Det er kun den elev, der aflægger prøve på særlige vilkår, der kan få forlænget tid.

8.klasses prøver
Musik
(gruppeprøve)

Madkundskab
(individuel prøve eller
gruppeprøve)

Håndværk/Design
(individuel prøve eller
gruppeprøve)

Billedkunst
(individuel prøve eller
gruppeprøve)

Forlængelse af planlægning: Ingen forlænget tid
Forlængelse af eksaminationstid: Op til 5 minutter til den praktiske del
Op til 10 minutter til den mundtlige del
Forlængelse af planlægning: Op til 60 minutter
Forlængelse af eksaminationstid: Op til 60 minutter til udførelsen
5 minutter til samtalen
Forlængelse af planlægning: Op til 30 minutter
Forlængelse af eksaminationstid: Op til 60 minutter til prøven inkl. samtale
Forlængelse af planlægning: Op til 30 minutter
Forlængelse af eksaminationstid: Op til 12,5 minutter

