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Tidsplan for afslutningen af skoleåret 2019/20 på htx, hhx, stx, hf
og for gymnasiale fag i eux-forløb
Institutionen skal frem til afslutningen af skoleåret 2019-20 i videst muligt omfang give nødundervisning til eleverne. Institutionen tilrettelægger
nødundervisningen lokalt og beslutter skoledagens længde, men således
at den i videst muligt omfang står mål med den tid, der ellers ville være
brugt på forberedelse og afvikling af prøver. Dette gælder både for de
elever, der må være fysisk til stede på institutionen, og for de elever, der
modtager fjernundervisning.
Forpligtelsen medfører, at nødundervisningen i videst muligt omfang
skal fortsætte indtil det tidspunkt, hvor den sidste prøve ville have fundet
sted i henhold til prøveplanen for de enkelte elevgrupper, eller hvor institutionen normalt ville have afsluttet andre aktiviteter relateret til undervisningen, herunder interne prøver m.v. Institutionen sikrer som led i
nødundervisningen eleverne fornøden tid til selvstændig forberedelse af
prøver (3.g, 2. hf og eux-elever, der afslutter de sidste gymnasiale fag i
sommerterminen 2020) samt prøvetræning.
Tidsplanerne for afslutningen af skoleåret 2019/20 vil på denne baggrund samt i henhold til bekendtgørelse om aflysning af prøver m.v.
(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/501) typisk se sådan ud:

Htx/hhx/stx – 3.g

Dato

Nødundervisning med
fremmøde. Institutionen sikrer herunder
eleven fornøden tid til
selvstændig forberedelse af prøver.

Fortsætter resten af
skoleåret, se nedenfor.

Kommentarer

27. april 2020
Sags nr.: 20/08436

Offentliggørelse af eksamensplanen for de
prøver eleven skal aflægge.

Tidligst 4. maj og
senest 11. maj.

Afgivelse af afsluttende 15. maj
standpunktskarakter i
de fag eller dele af et
fag (mundtlig og/eller
skriftlig) som eleven
skal til prøve i.
Afgivelse af elevens resterende afsluttende
standpunktskarakterer.

10.-15. juni

Mulighed for offentlig- Fra 15. juni
gørelse af elevens aflyste prøver, dvs. de prøver, som eleven normalt skulle have aflagt.

Elevens aflyste prøver offentliggøres
først for elever og lærere senere, se nedenfor.
Afsluttende standpunktskarakterer i de
fag eller dele af fag,
som eleven skal til
prøve i, offentliggøres umiddelbart herefter for eleverne.
Resterende afsluttende standpunktskarakterer offentliggøres først senere, se
nedenfor.
Afsluttende standpunktskarakterer der
tillige ophøjes til prøvekarakterer, offentliggøres først senere,
se nedenfor.
De skriftlige prøvekarakterer offentliggøres først senere, se
nedenfor.

Institutionen modtager
resultater fra de skriftlige prøver.

17. juni

Nødundervisningen
ophører.
Udlevering af karakterer fra de skriftlige prøver og afsluttende
standpunktskarakterer,
herunder standpunktskarakterer der tillige er
ophøjet til prøvekarakterer og/eller eventuelt
sidste mundtlige prøve
(”hue-begivenhed”).

19. juni
Uge 26
(22., 23. eller 24.
juni)

Hvis eleven skal til
mundtlig prøve i uge
26, kan elevens karakterer offentliggøres
for eleven fredag den
19. juni.

Htx/hhx/stx – 1.g
og 2.g
Nødundervisning uden
fremmøde. Institutionen sikrer herunder
eleven prøvetræning.

Dato

Kommentarer

Fortsætter resten af
skoleåret, uden
fremmøde foreløbig
indtil den 10. maj.
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Afgivelse af afsluttende 10.-15. juni
standpunktskarakterer.

Mulighed for offentlig- Fra 15. juni
gørelse af elevens aflyste prøver, dvs. de prøver, som eleven normalt skulle have aflagt
Nødundervisningen
ophører.
Udlevering af standpunktskarakterer, herunder afsluttende
standpunktskarakterer
der tillige er ophøjet til
prøvekarakterer.

Uge 26
(22., 23. eller 24.
juni)
Uge 26
(22., 23. eller 24.
juni)

Toårigt hf – 2.hf
Dato
Nødundervisning med
Fortsætter resten af
fremmøde. Institutioskoleåret, se nenen sikrer herunder ele- denfor.
ven fornøden tid til
selvstændig forberedelse
af prøver.
Offentliggørelse af eksa- Tidligst 4. maj og
mensplanen.
senest 11. maj
Afholdelse af individuI perioden op til
elle, faglige vurderingsafgivelse af afslutsamtaler.
tende standpunktskarakterer.
Afgivelse af afsluttende 10.-15. juni
standpunktskarakterer
som ophøjes til prøvekarakterer.
Institutionen modtager
17. juni
resultater fra de skriftlige prøver.
Nødundervisningen ophører.
Udlevering af karakterer
fra de skriftlige prøver

Afsluttende standpunktskarakterer offentliggøres først senere, se nedenfor.
Afsluttende standpunktskarakterer der
tillige ophøjes til prøvekarakterer, offentliggøres først senere,
se nedenfor.

Kommentarer

Finder sted som en
del af nødundervisningen i det enkelte
fag
Afsluttende standpunktskarakterer offentliggøres først senere, se nedenfor
De skriftlige prøvekarakterer offentliggøres først senere, se
nedenfor.

19. juni
Uge 26
(22., 23. eller 24.
juni)

Hvis eleven skal til
mundtlig prøve i uge
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og afsluttende standpunktskarakterer, herunder standpunktskarakterer der tillige er ophøjet
til prøvekarakterer
og/eller eventuelt sidste
mundtlige prøve (”huebegivenhed”).

Toårigt hf – 1.hf
Nødundervisning uden
fremmøde. Institutionen sikrer herunder eleven prøvetræning.
Afholdelse af individuelle, faglige vurderingssamtaler i fag, som eleven afslutter.
Afgivelse af afsluttende
standpunktskarakterer i
fag som eleven afslutter,
og som ophøjes til prøvekarakterer.
Offentliggørelse af, hvilket fag der er udtrukket
til enkeltfaglig prøve i
naturvidenskabelig faggruppe (NF).
Nødundervisningen ophører.

26, kan elevens karakterer offentliggøres
for eleven fredag den
19. juni.

Dato
Fortsætter resten af
skoleåret, uden
fremmøde foreløbig indtil den 10.
maj.
I perioden op til
afgivelse af afsluttende standpunktskarakter.
10.-15. juni

Kommentarer

Finder sted som en
del af nødundervisningen i det enkelte
fag.
Afsluttende standpunktskarakterer offentliggøres først senere, se nedenfor.

Tidligst 15. juni

Uge 26
(22., 23. eller 24.
juni)
Udlevering af afslutUge 26
tende standpunktskarak- (22., 23. eller 24.
terer der er ophøjet til
juni)
prøvekarakterer.
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Hf-enkeltfag, GSK,
SOP og GIF
Nødundervisningens ophør.

Afgivelse af afsluttende
standpunktskarakterer.

Afholdelse af faglig vurderingssamtale.
Udstedelse af bevis.

Dato

Kommentarer

Undervisningen afsluttes som udgangspunkt som
planlagt før nedlukningen, dog således,
at der til den normale undervisningstid lægges den tid,
der normalt ville
have været anvendt
på prøve og forberedelse hertil.
Hf-enkeltfag og
GIF: 10.-15. juni.
GSK og SOF: Når
undervisningen ophører.
Som en del af den
afsluttende nødundervisning.
Bevis for højere
forberedelseseksamen kan udstedes,
når kursisten har
anmodet om udstedelse, efter at undervisningen er afsluttet, og de afsluttende standpunktskarakterer er afgivet.
Beviser for SOF,
GIF og GSK kan
udstedes, når undervisningen er ophørt, og de afsluttende standpunktskarakterer er givet.
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Eux – elever der afslutter de sidste gymnasiale fag i sommerterminen 2020
Nødundervisning med
fremmøde. Institutionen sikrer herunder eleven fornøden tid til
selvstændig forberedelse
af prøver.
Offentliggørelse af eksamensplanen for de prøver, som eleven skal aflægge.
Afgivelse af afsluttende
standpunktskarakter i de
fag eller dele af et fag
(mundtlig og/eller
skriftlig), som eleven
skal til prøve i.
Afgivelse af elevens resterende afsluttende
standpunktskarakterer.

Dato

Fortsætter resten af
skoleåret, se nedenfor.

Tidligst 4. maj og
senest 11. maj.

15. maj

10.-15. juni

Mulighed for offentligFra 15. juni
gørelse af elevens aflyste
prøver, dvs. de prøver,
som eleven normalt
skulle have aflagt
Institutionen modtager
resultater fra de skriftlige prøver.

Kommentarer

17. juni

Udlevering af karakterer Uge 26
fra de skriftlige prøver
(22., 23. eller 24.
og afsluttende standjuni)
punktskarakterer, herunder standpunktskarakterer der tillige er ophøjet
til prøvekarakterer
og/eller eventuelt sidste
mundtlige prøve
(evt. ”hue-begivenhed”).

Elevens aflyste prøver offentliggøres
først senere, se nedenfor.
Afsluttende standpunktskarakterer i de
fag eller dele af fag,
som eleven skal til
prøve i, offentliggøres umiddelbart herefter for eleverne.
Resterende afsluttende standpunktskarakterer offentliggøres først senere, se
nedenfor.
Afsluttende standpunktskarakterer, der
tillige ophøjes til prøvekarakterer, offentliggøres først senere,
se nedenfor.
De skriftlige prøvekarakterer offentliggøres først senere, se
nedenfor.
Hvis eleven skal til
mundtlig prøve i uge
26, kan elevens karakterer offentliggøres
for eleven fredag den
19. juni.
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Eux – elever der ikke
afslutter de sidste
gymnasiale fag i sommerterminen 2020
Nødundervisning uden
fremmøde. Institutionen sikrer herunder eleven prøvetræning.

Dato

Kommentarer

Fortsætter resten af
skoleåret, uden
fremmøde foreløbig indtil den 10.
maj.
Mulighed for offentligFra 15. juni
Afsluttende standgørelse af elevens aflyste
punktskarakterer der
prøver, dvs. de prøver,
tillige ophøjes til prøsom eleven normalt
vekarakterer, offentskulle have aflagt
liggøres først senere,
se nedenfor.
Nødundervisningen op- Uge 26
hører.
(22., 23. eller 24.
juni)
Udlevering af standUge 26
punktskarakterer, herun- (22., 23. eller 24.
der afsluttende standjuni)
punktskarakterer, der tillige er ophøjet til prøvekarakterer.
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