
 

 Prøveaftale vedr. Folkeskolens prøver 

  
Der er aftalt følgende mellem Lejre Lærerforening og Lejre Kommune vedr. tid til 

prøveafvikling:  

 

Bundne prøver:  

Dansk – mundtlig Engelsk - mundtlig  Naturfagsprøven 
 

Tiden til prøveafvikling og censur for de obligatoriske prøver anses som en  

del af opgaven i at undervise i de pågældende fag og medtænkes ved fastsættelse af 

de pågældende læreres opgaveportefølje.  

 

Der tildeles i skoleåret 2016-2017, 5 timer til forberedelse af naturfagsprøven, da 

prøveformen er ny. 

 

 

Prøver til udtræk:  
 

Matematik, mundtligt  15 timer + 2/3 time pr. elev 

Tysk/fransk, mundtlig   7,5 timer + ¾ time pr. elev  

Historie     7,5 timer + ¾ time pr. elev 

Kristendomskundskab    7,5 timer + ¾ time pr. elev 

Samfundsfag   7,5 timer + ¾ time pr. elev 

Idræt    Forberedelse: ½ time pr. gruppe. 

Vejledning og gruppernes træning før 

prøven: Faktisk brugt tid (højst 1 time 

pr. gruppe). 

Afgangsprøven Tid svarende til den 

egentlig prøveafholdelse - inkl. 

frokost.  + 10 min. pause mellem hver 

gruppe + afslutningsvis ½ time til at 

rydde op. 

 

Note idræt: 
Prøven tilrettelægges, så kun én gruppe aflægger 

prøve ad gangen. Gruppens samlede prøvetid 

udregnes som 35 minutter for to elever inklusive tid til 

votering. Prøven forlænges med 10 minutter for hver 

ekstra elev. 

Når tiderne fordeles, kan det være en fordel, at der er 

afsat lidt tid mellem grupperne. 



Censur:  5timer i grundtildeling + 0,33 time pr. 

elev til forberedelse af prøven 

Prøvedagen: Der gives den faktisk 

forbrugte tid på selve dagen/dagene jf. 

prøvebekendtgørelserne 

     

Hvis en lærer fører op til en prøve for første gang, det er mere end 5 år siden en lærer 

sidst førte op til prøve, eller der kommer ny bekendtgørelser, nye prøveformer 

tillægges 5 timer.  

 

Sygeprøver: 3 timer pr. elev.  

 

Eksamination og censur af udefra kommende elever:  

 

Hvis antallet af elever kendes fra skoleårets begyndelse, indregnes de på samme 

måde som skolens egne elever. 

 

Der sker konkret udbetaling jf. bemærkninger til Lov 409 bilag 2.1§ 7 stk. 2 b i den 

centrale aftale mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening.  

 

 

Aftalen kan opsige af en af parterne med 3 md. varsel til udgangen af et skoleår 

Aftalen evalueres august 2017. 

 
 

 

Dato:  

For Lejre Lærerforening    For Lejre Kommune 

 

 

Per Brinckmann     Helle Dydensborg 


