
FP9
Folkeskolens Afgangseksamen

9. kl.
Tilladte hjælpemidler:

- gældende for alle

- gældende for elever, der går til prøver under særlige vilkår

brit0043@vkskoler.dk



Om prøver på særlige vilkår og fritagelse
(Vejledning fra januar 2020 - obs på ny vejledning hvert år)

” Prøvebekendtgørelsen § 29. Skolens leder skal tilbyde særlige prøvevilkår til elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, 
eller tilsvarende vanskeligheder, 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.”

"Ordblindetest
Elever, der er testet 'ordblind` (svarende til kategorien rød) med Ordblindetesten (UVMs nationale 
ordblindetest) eller tilsvarende standardiserede ordblindetest, har en funktionsnedsættelse i form af 
ordblindhed"
Usikker fonologisk kodning (kategori gul)
Elever, der er testet 'usikker fonologisk kodning' (svarende til kategorien gul) med Ordblindetesten har 
ikke en funktionsnedsættelse i form af ordblindhed og skal ikke på basis heraf tilbydes prøve på særlige 
vilkår, med mindre eleven har en anden funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, der 
berettiger til prøve på særlige vilkår"
(Vejledning: Prøve på særlige vilkår side 6)
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Afgørelse om prøve på særlige vilkår

• Skolens leder træffer afgørelse
• Konkret og individuel vurdering
• Ikke krav om diagnose
• Den særlige tilrettelæggelse skal have til formål at kompensere elevens funktionsnedsættelse 
og ligestille eleven med elever uden funktionsnedsættelser.
• De særlige prøvevilkår må ikke ændre på det, prøven afprøver eleven i.
• Eleven afgør i samråd med sine forældre, om prøven ønskes aflagt på særlige vilkår.
• Skolens leder skal sikre, at der registreres og opbevares oplysninger om meddelelse af 
særlige prøvevilkår, herunder særlig tilrettelæggelse af prøver.

Afgørelsen træffes senest 1. okt. Forud for prøvetermin december/januar og senest 1. december 
forud for prøvetermin maj / juni

(vejledning til tilmelding: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-
proever/tilrettelaeggelse/tilmelding

Obs på særlige prøvesæt (bestilles senest 1. dec. for prøvetermin maj/juni)brit0043@vkskoler.dk

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/tilmelding


Funktionsnedsættelse og fortrolighed med hjælpemidler 

Obs: Eleven skal være fortrolig med programmets funktionalitet og anvende 
programmet i den daglige undervisning
Det betyder: 

1. Eleven har en funktionsnedsættelse
2. Eleven er fortrolig med sine hjælpemidler

Ordblinde elever
”… når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i 
prøvesituationen” (jf. § 28 i prøvebekendtgørelsen) .

•Forlænget prøvetid
•Oplæsningsfunktion
•Ordforslagsfunktion
•Tale til tekst (obs. tilsyn)
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9. klasse: Dansk læsning (30 min.) og retskrivning 60 

min

Alle Særlige vilkår

❑ Forlænget prøvetid:

❑Læsning op til 15 min.

❑Retskrivning op til 30 min (men op til 
15 min. til anden del ved individuel 
diktering)

❑ Læsning: Eleven må bruge:
❑Oplæsningsfunktion (AppWriter)

❑ Crtl + f (find)

❑Retskrivning: eleven må bruge
❑Ordforslagsfunktion (AppWriter)
❑OBS: eleven må IKKE anvende 

stavekontrol
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9. klasse: Dansk skriftlig fremstilling (3½ time)

Alle Særlige vilkår

❑ Forlænget prøvetid:

❑Op til 60 min. (uanset om det er med 
adgang til internettet eller med 
samtalerunde)

❑ Eleven må bruge:ALT
❑Også tale-til-tekst

❑ (hvis eleven ikke kan skrive det, hun 
/ han tænker, men "kun" det hun 
magter at skrive / stave til - bør tale 
til tekst overvejes

❑ Vær obs på ekstra tilsyn
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9. klasse: Matematik uden hjælpemidler (1 time)

Alle Særlige vilkår

❑ Forlænget prøvetid:

❑Op til 15 min.

❑ Eleven må bruge:
❑Oplæsningsfunktion (AppWriter)
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9. klasse: Matematik med hjælpemidler (3 timer)

Alle Særlige vilkår

• Forlænget prøvetid:
• Op til 60 min.

• Eleven må bruge:
❑ Oplæsningsfunktion 

(AppWriter)

❑ Ordforslag (App 
Writer)

❑ Tale-til-tekst
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Side 2 matematik med hjælpemidler

Alle Særlige vilkår
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Lytte-og læsefærdighed (1 time)
(tysk, engelsk og fransk)

Alle Særlige vilkår

• Forlænget prøvetid:
• Op til 20 min.

• Eleven må bruge:
❑ Oplæsningsfunktion (AppWriter)

❑ Ordforslag (App Writer)

❑ Crtl + f (find)

❑ Tale-til-tekst
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Sprog og sprogbrug samt skriftlig fremstilling (2 timer)

(tysk, engelsk og fransk)

Alle Særlige vilkår

• Forlænget prøvetid:
• Op til 40 min.

• Eleven må bruge:
❑ Oplæsningsfunktion

(AppWriter)

❑ Ordforslag 
(App Writer)

❑ Tale-til-tekst

❑OBS TXT-analyser må IKKE 
anvendes
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FP 9 Prøverne fysik/kemi, biologi og geografi (60 min)
(Ændret fra 30 til 60 min fra maj 2020)

Alle Særlige vilkår

• Forlænget prøvetid:
• Op til 20 min.
• (ændret fra maj 2020)

❑ Eleven må bruge:
❑Oplæsningsfunktion 

(AppWriter)

❑Crtl + f (søg / find) 
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60 min


