
Nyt fra fagkonsulenten maj 2020 
 
Kære alle sammen 
 
Afviklingen af resten af skoleåret er nu ved at være på plads, og jeg vil lige liste de forhold, 
som kunne have interesse for vores fag og en masse links, der kan føre dig hen til specifikke 
oplysninger om forskellige aspekter af vores coronaskolehverdag - alt efter dit behov. 
 
Selvom situationen er en helt anden end vi kender, kommer der stadig til at være lærere, 
som skal afholde prøve og ud som censor. De selvstuderende og elever, der skal op i alle 
fag, skal fortsat op til den almindelige prøve. Og STX-eleverne skal som eneste mundtlige 
eksamen op i SRP. Da design og billedkunst på C-niveau nu også kan indgå i SRP’en, er 
det en ny situation for mange. 
 
På baggrund af de første indmeldinger til ministeriet indgår billedkunst i 175 og design i 57 
ud af de 26818 indmeldte opgaver. Flest SRP’ere er i samarbejde med engelsk og 
samfundsfag og en del med matematik (især design). Derudover slår det mig, at der er 
samarbejde med rigtig mange forskellige fag fra alle fakulteter. Forud for den mundtlige 
prøve skal eksaminator og censor kommunikere omkring opgavens styrker og svagheder for 
at indkredse og afdække konkrete faglige spørgsmål eller overvejelser over faglige metoder, 
som censor eller eksaminator ønsker uddybet. Ved den mundtlige prøve skal man desuden 
ind over elevens metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser. 
 
På HF og HF enkeltfag kommer den individuelle faglige vurderingssamtaler til at spille en 
rolle i den afsluttende standpunktskarakter. Som der står i vejledningen (se næste afsnit) er 
det ”institutionen, der fastlægger de præcise rammer for og indhold af samtalen”, men det er 
selvfølgelig fortsat de faglige mål i den relevante læreplan, der skal danne udgangspunkt for 
den faglige vurdering. Læs mere i skriv med råd om genåbningen, understøttelse af de 
fagligt udfordrede elever og karaktergivning i fagene: 
https://emu.dk/stx/genabning-og-fortsat-nodundervisning/genabning-og-fortsat-nodundervisn
ing-i-fagene-pa-de 
 
Den meget vigtige ”Vejledning til gymnasiale uddannelsesinstitutioner om aflysning og 
afholdelse af prøver, afgivelse af årskarakterer m.v. i sommerterminen 2020. Retningslinjer 
om prøvetræning i nødundervisningen” er blevet offentliggjort og sætter retningen for årets 
prøvesituation, udtræk og karaktergivning - herunder den faglige vurderingssamtale: 
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/apr/200421-vejledning-om-afgivelse-af-af
sluttende-standpunktskarakterer.pdf 
 
I forhold til de generelle regler og rammer, så ligger der en masse(!) spørgsmål og svar på 
ministeriets hjemmeside og den opdateres løbende: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-c
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ovid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser. Her behandles rammer og regler 
omkring nødundervisning, eksamen, fravær, særlige forhold på hfe, m.m. 
 
Også nødprøvebekendtgørelsen er blevet udstedt (23. april), og er den politiske aftale om 
afviklingen/aflysningen af prøver m.m. på bl.a. ungdomsuddannelserne: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/501 
 
Her finder du noget om afslutningen af skoleåret, herunder nødundervisningens ophør og 
tidspunkt for afgivelse af afsluttende standpunktskarakter: 
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/apr/200427-tidsplan-for-afslutningen-af-s
koleaaret-2019–20.pdf?la=da 
 
En række forlag har stillet en betydelig samling af digitalt materiale til rådighed: 
https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/forlagene
-stiller-digitale 
 
Jeg håber, at I lokalt får lavet gode og fagligt meningsfulde løsninger på de store spørgsmål 
omkring afsluttende standpunktskarakterer, individuelle faglige vurderingssamtaler, den 
fortsatte nødundervisning og for flere: Ekstra undervisning i fagene frem til sommerferien. 
Og at vi kan vende tilbage til vores normal undervisning på den anden side af sommeren! 
 
De bedste hilsner  
Bonnie Bay Andersen 
 
Lige lidt ekstra links: 
Om årets FIP-kursus med link til materialerne hertil på den faglige forenings hjemmeside: 
https://emu.dk/stx/billedkunst/fip/beretning-om-fip-i-marts-2020-hvad-skete-der-egentlig 
Inspiration til udendørsundervisning - generelt og i fagene: 
https://emu.dk/stx/genabning-og-fortsat-nodundervisning/inspiration-til-gymnasial-undervisni
ng-udendors 
Inspiration til fjernundervisning i fagene:  
https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/inspiratio
n-til 
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