
 

 

 

 

 

 

 

Temadag om prøver og bedømmelse i FGU 

Det er igen blevet tid til at stille skarpt på, hvordan eleverne afslutter FGU og går til prøve. Styrelsen 

for Undervisning og Kvalitet inviterer derfor til landsdækkende temadag om prøver og bedøm-

melse i oktober og november måned.  

 

På temadagen vil der både være oplæg fra STUK om prøverne og mulighed for at lave fagfaglig spar-

ring på tværs af landets FGU-institutioner via praksisnære workshops.  

 

Temadagene vil i år være delt i to: 

 Del 1 er målrettet ledere, prøveansvarlige og andre med et overordnet administrativt ansvar for 

prøverne. Del 1 afholdes om formiddagen. 

 Del 2 er rettet mod lærere som afholder prøver. Del 2 afholdes om eftermiddagen. 

Det overordnede indhold på temadagen 

 

Del 1 for ledere og prøveansvarlige m.fl. 

Kl. 9.30 – 12.00  

(med efterfølgende frokost) 

Del 2 for lærere  

Kl. 13.00 – 16.30  

(Frokost forud for kursusstart) 

 

 Procedurer og god praksis - den gode 

afvikling af prøveperioden 

 Beviser  

 Karakterer – hvordan sikres en god 

ensartet karaktergivning på skolen? 

 Valg af prøveformer 

 Den prøveansvarliges opgave  

 

Del 1 vil primært bestå af oplæg med mu-

lighed for afklarende spørgsmål. 

Dagen består af oplæg og workshops i fag-

grupper på tværs af institutioner med føl-

gende temaer: 

 

 Undervisningen hen imod prøven  

 Krav til prøven og eksempler på den 

gode prøve 

 Gennemførsel af prøven herunder be-

dømmelseskriterier og vurdering  

 

Del 2 vil foregå som en vekselvirkning mel-

lem oplæg og forskellige former for gruppe-

arbejde. Vi lægger stor vægt på, at der bliver 

tid og mulighed for, at I kan dele jeres erfa-

ringer på tværs, så I også kan få inspiration 

og praktiske eksempler med hjem - direkte 

fra jeres kolleger. 
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Praktisk information til deltagerne 

For alle:  

Medbring coronapas eller negativ test. Flere af konferencestederne beder stadig om at se disse.  

 

Særligt for deltagerne på del 2 (lærere): 

 I skal afsætte tid til lidt forberedelse, da vi udsender en mindre materialepakke før temadagen.  

 Alle skal medbringe en overordnet beskrivelse af et undervisningsforløb inden for det tilmeldte 

fag eller faglige tema (skal bruges i workshop). 

 Skriv gerne spørgsmål om prøverne i  ’Spørg STUK-rummet’ på emu-respons inden seminaret. 

Derved får mange glæde af både spørgsmål og svar. 

 

Tid, sted og tilmelding 

Dato Sted Del 1 for ledere og  

prøveansvarlige mfl. 

Del 2 for lærere 

Torsdag d. 14/10 -21 Glostrup Park Hotel 

Hovedvejen 41 

2605 Glostrup 

 

09.30 – 12.00  

(Efterfølgende serveres fro-

kost kl. 12.00) 

13.00 – 16.30 

(Der serveres frokost kl. 

12.30) 

Mandag d. 25/10 -21 Scandic Silkeborg 

Udgaardsvej 2 

8600 Silkeborg 

 

09.30 – 12.00  

(Efterfølgende serveres fro-

kost kl. 12.00) 

13.00 – 16.30 

(Der serveres frokost kl. 

12.30) 

Fredag d. 29/10 -21  Milling Hotel Park 

Viaduktvej 28 

5500 Middelfart 

 

09.30 – 12.00  

(Efterfølgende serveres fro-

kost kl. 12.00) 

13.00 – 16.30 

(Der serveres frokost kl. 

12.30) 

Mandag d. 01/11 -21  Comwell Hvide Hus 

Aalborg 

Vesterbro 2 

9000 Aalborg 

 

09.30 – 12.00  

(Efterfølgende serveres fro-

kost kl. 12.00) 

13.00 – 16.30 

(Der serveres frokost kl. 

12.30) 

 

Tilmelding på nedenstående link senest d. 19/9 2021: 

https://www.conferencemanager.dk/proeveseminar2021 

 

Kontakt 

Ved spørgsmål til temadagen, kontakt: 

FGU-laeringskonsulenterne@stukuvm.dk 

 
NB. Forbehold for udvikling i COVID-19-retningslinjer 
Denne invitation sendes med forbehold for, at COVID-19-situationen og retningslinjer fra sundheds-
myndighederne og Børne- og Undervisningsministeriet muliggør fysik afholdelse af arrangementerne. 
Hvis der skulle ske ændringer i retningslinjer mm., som gør, at arrangementerne ikke kan afholdes fy-
sisk som planlagt, vil I blive orienteret så hurtigt som muligt – også om eventuelle virtuelle møder i ste-
det. 
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