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Til de gymnasiale institutioner 

 

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 mu-

ligt 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 insti-

tutionen normalt ville have afsluttet andre aktiviteter relateret til under-

visningen, 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 bag-

grund 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 Kommentarer  

Nødundervisning med 

fremmøde. Institutio-

nen sikrer herunder 

eleven fornøden tid til 

selvstændig forbere-

delse af prøver. 

Fortsætter resten af 

skoleåret, se neden-

for. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/501
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Offentliggørelse af ek-

samensplanen for de 

prøver eleven skal af-

lægge.  

Tidligst 4. maj og 

senest 11. maj.  

Elevens aflyste prø-

ver offentliggøres 

først for elever og læ-

rere senere, se neden-

for. 

Afgivelse af afsluttende 

standpunktskarakter i 

de fag eller dele af et 

fag (mundtlig og/eller 

skriftlig) som eleven 

skal til prøve i. 

15. maj  

 

Afsluttende stand-

punktskarakterer i de 

fag eller dele af fag, 

som eleven skal til 

prøve i, offentliggø-

res umiddelbart her-

efter for eleverne. 

Afgivelse af elevens re-

sterende afsluttende 

standpunktskarakterer. 

10.-15. juni  

 

Resterende afslut-

tende standpunktska-

rakterer offentliggø-

res først senere, se 

nedenfor. 

Mulighed for offentlig-

gørelse af elevens afly-

ste prøver, dvs. de prø-

ver, som eleven nor-

malt skulle have aflagt. 

Fra 15. juni Afsluttende stand-

punktskarakterer der 

tillige ophøjes til prø-

vekarakterer, offent-

liggøres først senere, 

se nedenfor. 

Institutionen modtager 

resultater fra de skrift-

lige prøver. 

17. juni De skriftlige prøveka-

rakterer offentliggø-

res først senere, se 

nedenfor. 

Nødundervisningen 

ophører. 

19. juni  

Udlevering af karakte-

rer fra de skriftlige prø-

ver og afsluttende 

standpunktskarakterer, 

herunder standpunkts-

karakterer der tillige er 

ophøjet til prøvekarak-

terer og/eller eventuelt 

sidste mundtlige prøve 

(”hue-begivenhed”). 

Uge 26 

(22., 23. eller 24. 

juni) 

Hvis eleven skal til 

mundtlig prøve i uge 

26, kan elevens karak-

terer offentliggøres 

for eleven fredag den 

19. juni. 

 

 

Htx/hhx/stx – 1.g 

og 2.g 

Dato Kommentarer  

Nødundervisning uden 

fremmøde. Institutio-

nen sikrer herunder 

eleven prøvetræning. 

Fortsætter resten af 

skoleåret, uden 

fremmøde foreløbig 

indtil den 10. maj. 
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Afgivelse af afsluttende 

standpunktskarakterer. 

10.-15. juni  

 

Afsluttende stand-

punktskarakterer of-

fentliggøres først se-

nere, se nedenfor.  

Mulighed for offentlig-

gørelse af elevens afly-

ste prøver, dvs. de prø-

ver, som eleven nor-

malt skulle have aflagt 

Fra 15. juni Afsluttende stand-

punktskarakterer der 

tillige ophøjes til prø-

vekarakterer, offent-

liggøres først senere, 

se nedenfor. 

Nødundervisningen 

ophører. 

Uge 26 

(22., 23. eller 24. 

juni) 

 

Udlevering af stand-

punktskarakterer, her-

under afsluttende 

standpunktskarakterer 

der tillige er ophøjet til 

prøvekarakterer. 

Uge 26 

(22., 23. eller 24. 

juni) 

 

 

 

Toårigt hf – 2.hf Dato Kommentarer  

Nødundervisning med 

fremmøde. Institutio-

nen sikrer herunder ele-

ven fornøden tid til 

selvstændig forberedelse 

af prøver. 

Fortsætter resten af 

skoleåret, se ne-

denfor. 

 

Offentliggørelse af eksa-

mensplanen. 

Tidligst 4. maj og 

senest 11. maj  

 

Afholdelse af individu-

elle, faglige vurderings-

samtaler. 

I perioden op til 

afgivelse af afslut-

tende standpunkts-

karakterer. 

Finder sted som en 

del af nødundervis-

ningen i det enkelte 

fag 

Afgivelse af afsluttende 

standpunktskarakterer 

som ophøjes til prøve-

karakterer. 

10.-15. juni Afsluttende stand-

punktskarakterer of-

fentliggøres først se-

nere, se nedenfor 

Institutionen modtager 

resultater fra de skrift-

lige prøver. 

17. juni De skriftlige prøveka-

rakterer offentliggø-

res først senere, se 

nedenfor. 

Nødundervisningen op-

hører. 

19. juni  

Udlevering af karakterer 

fra de skriftlige prøver 

Uge 26 

(22., 23. eller 24. 

juni) 

Hvis eleven skal til 

mundtlig prøve i uge 
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og afsluttende stand-

punktskarakterer, herun-

der standpunktskarakte-

rer der tillige er ophøjet 

til prøvekarakterer 

og/eller eventuelt sidste 

mundtlige prøve (”hue-

begivenhed”). 

26, kan elevens karak-

terer offentliggøres 

for eleven fredag den 

19. juni. 

 

 

Toårigt hf – 1.hf Dato Kommentarer  

Nødundervisning uden 

fremmøde. Institutio-

nen sikrer herunder ele-

ven prøvetræning. 

Fortsætter resten af 

skoleåret, uden 

fremmøde forelø-

big indtil den 10. 

maj. 

 

Afholdelse af individu-

elle, faglige vurderings-

samtaler i fag, som ele-

ven afslutter. 

I perioden op til 

afgivelse af afslut-

tende standpunkts-

karakter. 

Finder sted som en 

del af nødundervis-

ningen i det enkelte 

fag. 

Afgivelse af afsluttende 

standpunktskarakterer i 

fag som eleven afslutter, 

og som ophøjes til prø-

vekarakterer. 

10.-15. juni  

 

Afsluttende stand-

punktskarakterer of-

fentliggøres først se-

nere, se nedenfor.  

Offentliggørelse af, hvil-

ket fag der er udtrukket 

til enkeltfaglig prøve i 

naturvidenskabelig fag-

gruppe (NF). 

Tidligst 15. juni  

Nødundervisningen op-

hører. 

Uge 26 

(22., 23. eller 24. 

juni) 

 

Udlevering af afslut-

tende standpunktskarak-

terer der er ophøjet til 

prøvekarakterer. 

Uge 26 

(22., 23. eller 24. 

juni) 
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Hf-enkeltfag, GSK, 

SOP og GIF 

Dato Kommentarer 

Nødundervisningens op-

hør.   

Undervisningen af-

sluttes som ud-

gangspunkt som 

planlagt før nedluk-

ningen, dog således, 

at der til den nor-

male undervisnings-

tid lægges den tid, 

der normalt ville 

have været anvendt 

på prøve og forbe-

redelse hertil.  

 

Afgivelse af afsluttende 

standpunktskarakterer. 

Hf-enkeltfag og 

GIF: 10.-15. juni.  

 

GSK og SOF: Når 

undervisningen op-

hører. 

 

Afholdelse af faglig vur-

deringssamtale. 

Som en del af den 

afsluttende nødun-

dervisning.  

 

Udstedelse af bevis.  Bevis for højere 

forberedelseseksa-

men kan udstedes, 

når kursisten har 

anmodet om udste-

delse, efter at un-

dervisningen er af-

sluttet, og de afslut-

tende standpunkts-

karakterer er afgi-

vet. 

 

Beviser for SOF, 

GIF og GSK kan 

udstedes, når un-

dervisningen er op-

hørt, og de afslut-

tende standpunkts-

karakterer er givet.  
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Eux – elever der af-

slutter de sidste gym-

nasiale fag i sommer-

terminen 2020 

Dato Kommentarer  

Nødundervisning med 

fremmøde. Institutio-

nen sikrer herunder ele-

ven fornøden tid til 

selvstændig forberedelse 

af prøver. 

Fortsætter resten af 

skoleåret, se ne-

denfor. 

 

Offentliggørelse af eksa-

mensplanen for de prø-

ver, som eleven skal af-

lægge.  

Tidligst 4. maj og 

senest 11. maj.  

Elevens aflyste prø-

ver offentliggøres 

først senere, se ne-

denfor. 

Afgivelse af afsluttende 

standpunktskarakter i de 

fag eller dele af et fag 

(mundtlig og/eller 

skriftlig), som eleven 

skal til prøve i. 

15. maj  

 

Afsluttende stand-

punktskarakterer i de 

fag eller dele af fag, 

som eleven skal til 

prøve i, offentliggø-

res umiddelbart her-

efter for eleverne. 

Afgivelse af elevens re-

sterende afsluttende 

standpunktskarakterer. 

10.-15. juni  

 

Resterende afslut-

tende standpunktska-

rakterer offentliggø-

res først senere, se 

nedenfor. 

Mulighed for offentlig-

gørelse af elevens aflyste 

prøver, dvs. de prøver, 

som eleven normalt 

skulle have aflagt 

Fra 15. juni Afsluttende stand-

punktskarakterer, der 

tillige ophøjes til prø-

vekarakterer, offent-

liggøres først senere, 

se nedenfor. 

Institutionen modtager 

resultater fra de skrift-

lige prøver. 

17. juni De skriftlige prøveka-

rakterer offentliggø-

res først senere, se 

nedenfor. 

Udlevering af karakterer 

fra de skriftlige prøver 

og afsluttende stand-

punktskarakterer, herun-

der standpunktskarakte-

rer der tillige er ophøjet 

til prøvekarakterer 

og/eller eventuelt sidste 

mundtlige prøve 

(evt. ”hue-begivenhed”). 

Uge 26 

(22., 23. eller 24. 

juni) 

Hvis eleven skal til 

mundtlig prøve i uge 

26, kan elevens karak-

terer offentliggøres 

for eleven fredag den 

19. juni. 
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Eux – elever der ikke 

afslutter de sidste 

gymnasiale fag i som-

merterminen 2020 

Dato Kommentarer  

Nødundervisning uden 

fremmøde. Institutio-

nen sikrer herunder ele-

ven prøvetræning. 

Fortsætter resten af 

skoleåret, uden 

fremmøde forelø-

big indtil den 10. 

maj. 

 

Mulighed for offentlig-

gørelse af elevens aflyste 

prøver, dvs. de prøver, 

som eleven normalt 

skulle have aflagt 

Fra 15. juni Afsluttende stand-

punktskarakterer der 

tillige ophøjes til prø-

vekarakterer, offent-

liggøres først senere, 

se nedenfor. 

Nødundervisningen op-

hører. 

Uge 26 

(22., 23. eller 24. 

juni) 

 

Udlevering af stand-

punktskarakterer, herun-

der afsluttende stand-

punktskarakterer, der til-

lige er ophøjet til prøve-

karakterer. 

Uge 26 

(22., 23. eller 24. 

juni) 

 

 


