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GL’s svar til: ” Høring over udkast til fire ændringsbekendtgørelser
(gruppeprøver i udvalgte gymnasiale fag) ”

Ministeriet for Børn og Undervisning har bedt om GL’s bemærkninger til:
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til højere tek-
nisk eksamen (htx-bekendtgørelsen) (Gruppeprøve i teknikfag og teknologi)
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til højere han-
delseksamen (hhx-bekendtgørelsen) (Gruppeprøve i studieområdet del 2 (er-
hvervscase)
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til studenter-
eksamen (stx-bekendtgørelsen) (Gruppeprøve i dramatik og mediefag)
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige studierettede fag
m.v. i forbindelse med erhvervsuddannelser (Gruppeprøve i studierettede fag
på bygge- og anlægsområdet).

Fristen for at indsende svar til ministeriet er 20. juni 2012 kl.12.00.

Umiddelbart er baggrunden for høringen, at Børne- og undervisningsministe-
ren vil genindføre muligheden for gruppeprøver i udvalgte fag i bl.a. de gym-
nasiale uddannelser. GL har – som led i den samlede proces – deltaget i dia-
logmøder med repræsentanter for ministeriet og her udtrykt tilfredshed med,
at muligheden for gruppeeksamen bliver genindført på såvel kort som længere
sigt.

Studieområdet - hhx
Det fremgår af høringsbrevet, at der i visse af de fremsendte læreplaner i øv-
rigt er ”foretaget mindre ændringer/præciseringer, der ikke har sammenhæng
med genindførelsen af muligheden for gruppeprøver”.

GL tager de ændringsforslag til efterretning, som har et egentligt redaktionelt
præg over sig. Men når det gælder studieområdet på hhx, må GL tage afstand
fra forslaget om at udelade gældende formulering om prøveformer i del 2 (er-
hvervscase), der siger, at:

” Eksaminator og censor skal samlet have kompetence inden for de fag, der
indgår med størst vægt i elevens synopsis”.
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GL finder, at der kan være grund til at præcisere bestemmelsen, så den er i
overensstemmelse med det forhold, at to fag konstituerer arbejdet med er-
hvervscasen: afsætning og virksomhedsøkonomi. Derfor foreslår GL følgende
formulering:
Eksaminator og censor skal tilsammen repræsentere kompetencer i såvel af-
sætning som virksomhedsøkonomi.

Tilsvarende er formuleringen om, at ” Eksaminator og censor skal samlet ha-
ve kompetence inden for de fag, der indgår med størst vægt i elevens synop-
sis” udeladt i del 3 – det internationale område, der som bekendt konstitueres
af fagene dansk, samtidshistorie, international økonomi og fremmedsprog.
Her understreger GL nødvendigheden af at opretholde gældende formulering i
bekendtgørelsen.

GL forstår ikke baggrunden for at udelade kompetencebestemmelserne. De er
med til at give eleverne sikkerhed for, at der er en fagligt set tilnærmelsesvis
dækkende kompetence og indsigt i de fag, der er bærende for opgaverne, og
som kan slå igennem i den samlede bedømmelse af elevens præstation ved
eksamen. Ved at fjerne bestemmelserne svækkes den enkelte elevs retssikker-
hed ved eksamen. Det kan ingen være tjent med. Derfor bør bestemmelsen
om, at censor og eksaminator tilsammen skal repræsentere kompetencer i så-
vel afsætning som virksomhedsøkonomi for del 2, og at eksaminator og cen-
sor samlet skal have kompetence inden for de fag, der indgår med størst vægt
i elevens synopsis i del 3, overføres direkte til gruppeeksamen.

Generelle bemærkninger
De fremsendte ændringsforslag vedrører det korte sigt fra og med det kom-
mende skoleår. GL udtrykker tilfredshed med ændringerne, når det gælder
gruppeeksamen. Vi tilslutter os den generelle holdning i bekendtgørelsesud-
kastene til, at udgangspunktet er, at eleverne går til eksamen i grupper,
…”med mindre helt særlige faglige eller pædagogiske hensyn gør sig gælden-
de”.

Bekendtgørelsesudkastene definerer ikke, hvad helt særlige hensyn er, men
GL læser bestemmelsen sådan, at den er med til at sikre, at der kan tages hen-
syn til elever, der af diagnostiske grunde ikke kan fungere optimalt i en eksa-
menssituation sammen med andre.

Med venlig hilsen

Gorm Leschly
formand
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