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Dato: 20. april 2020
Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om aflysning af prøver m.v.

Forældreorganisationen Skole og Forældre takker for invitationen til at afgive høringssvar til det
forelagte udkast til bekendtgørelse om aflysning af prøver m.v. Det er en meget kort svarfrist, der er
givet, men vi anerkender, at de særlige omstændigheder under corona-krisen stiller særlige krav, og
det er dog bedre med lynhøring end ingen høring.
Skole og Forældre bakker op om aflysningen af prøverne og forslaget om at lade prøvekaraktererne
erstatte af de afsluttende standpunktskarakterer.
Vi noterer også med glæde, at det i udkastet til bekendtgørelsen præciseres, at den afsluttende
standpunktskarakter skal gives ud fra en helhedsvurdering, der dækker både tiden under og før
nødlukningen og nødundervisningen og således ikke alene må baseres på prøver, den enkelte
underviser iværksætter.
Det er også en fin løsning på spørgsmålet om uddannelsesparathedsvurderingerne af eleverne i 8.
klasse, at der ikke foretages yderligere dette skoleår, men at eleverne i begyndelsen af 9. klasse skal
have en vurdering af, hvorvidt de har behov for en særlig målrettet skole- og vejlederindsats. I Skole
og Forældre ønsker vi, at alle elever får mulighed for individuel uddannelsesvejledning uafhængigt af
parathedsvurderingen.
Det er til gengæld utilfredsstillende, at der i forhold til optagelse på gymnasiale uddannelser ikke er
den mindste opblødning af adgangskravene i udkastet til bekendtgørelsen. Der er næppe tvivl om, at
der vil være unge, som på grund af de aflyste prøver kommer til at stå dårligere i forhold til at blive
optaget på en gymnasial uddannelse, og de har brug for en indrømmelse i form at lettere adgang.
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