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Orientering om de kommende optagelsesprøver i dansk og matematik på eud
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen stiller to centralt udformede skriftlige prøver til rådighed for de ansøgere til erhvervsuddannelserne, som ikke opfylder kravet om karaktergennemsnit på 02 i dansk og matematik ved
folkeskolens 9.-klasseprøve eller ved en tilsvarende prøve. Ud over gennemførelse af optagelsesprøven skal ansøgerne deltage i en samtale med
skolen. På baggrund af ansøgerens resultat ved prøven og samtalen træffer skolen en begrundet afgørelse om, hvorvidt ansøgeren kan optages på
en erhvervsuddannelse.
Optagelsesprøverne er på niveau med kravene for at opnå karakteren 02
i folkeskolens 9.- klasseprøver i henholdsvis dansk og matematik. Prøverne har en faglig toning imod erhvervsuddannelserne.
Begge optagelsesprøver er af 2 timers varighed og bedømmes bestået/ikke-bestået.
Prøverne afvikles i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 41 af
16/01/2014 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.
Tidspunkter for afholdelse af prøverne
Der fastlægges faste prøvedage i juni måned blandt andet for at sikre
ansøgernes mulighed for at kunne nå at tilmelde sig sommerkurser i de
tilfælde, at ansøgerne får tilbud om en betinget optagelse til uddannelsen,
jf. bekendtgørelse nr. 1192 af 12/11/2014 om forsøg med betinget optagelse på erhvervsuddannelser.
Prøvedatoerne for optagelsesprøverne i juni 2015 fastsættes til:
 den 24. juni for danskprøven og
 den 25. juni for matematikprøve
Den samme prøve kan afholdes flere gange den pågældende dag – dog
højst 3 gange. Styrelsen offentliggør de to prøvesæt efter afholdelsen. De
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øvrige prøvesæt bliver ikke offentliggjort, da opgaver herfra indgår i flere
sæt.
Den 24. juni 2015 er sidste dag, hvor der kan afholdes mundtlige prøver i
folkeskolen. Der kan derfor være elever, som den dag skal deltage i både
en mundtlig prøve i folkeskolen og i en optagelsesprøve på en erhvervsskole. Derfor kan det blive aktuelt at tage højde for dette i prøvetilrettelæggelsen af optagelsesprøven i dansk.
Forcensur
Umiddelbart efter prøveafholdelsen den 24. og 25. juni gennemføres
forcensur ved udvalgte særlige censorer og opgavekommissionsmedlemmer. Dette sker med henblik på at afdække, om der er særlige forhold, der bør indgå i censorernes bedømmelse. Dette kan eventuelt resultere i en justering af censorvejledningen og bedømmelsen af besvarelserne.
Hjælpemidler ved prøverne
Alle hjælpemidler er tilladt ved prøverne. Brug af internettet er ikke tilladt. Det er skolens ansvar at sikre, at prøven gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanderne kommunikerer
utilsigtet eller anvender ikke-tilladte hjælpemidler under prøven.
Skolen godkender, om ansøgere med særlige behov skal have mulighed
for at blive stillet lige med de øvrige eksaminander, jf. § 18 i eksamensbekendtgørelse. Ordblinde ansøgere kan eksempelvis medbringe deres
egen computer med hjælpeprogrammer. Alternativt kan skolen stille en
computer til rådighed med et læseprogram. Et gratis program kan downloades på www.adgangforalle.dk.
Opgaverne er OCR-behandlede, så det er muligt for ansøgere at anvende
oplæsningsprogrammer, ligesom de er dannet som skrivebare pdf-filer.
Øvrige prøver til anvendelse i efteråret 2015
Ud over de to opgavesæt som stilles til rådighed til optagelsesprøverne i
juni måned, stiller styrelsen yderligere 5 opgavesæt til rådighed for skolerne i efteråret 2015. Disse prøver kan afvikles på fleksible tidspunkter,
afhængigt af de enkelte skolers optag af elever, eksempelvis ved afslutningen af sommerkurser. Opgavesættene vil være tilgængelige fra den 20.
juli 2015.
Bedømmelse
Besvarelserne bedømmes af én ekstern censor. Censuren af prøverne
indgår i skolernes normale censorsamarbejde og giver derved skolerne
fleksibilitet i forhold til prøveafholdelse og efterfølgende censur. Den
decentrale censur suppleres med central beskikkelse af særlige censorer i
begge fag, jf. brev af 27. marts 2015 om censur ved optagelsesprøven til
eud.
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Rammer og procedurer for afviklingen af prøverne
Det er den enkelte skoles ansvar, at afviklingen af prøverne, herunder
eksaminandernes aflevering af prøvebesvarelserne, finder sted på betryggende vis. Skolen skal ligeledes iagttage sædvanlige og nødvendige hensyn til sikkerhed og fortrolighed.
Distribution af prøverne
Prøverne distribueres via ministeriets hjemmeside og vil være tilgængelige i form af skrivbare pdf-filer. Adgang til prøverne på websiden vil blive
givet til prøveansvarlige på de enkelte skoler.
Den praktiske gennemførelse
Den praktiske gennemførelse af prøverne foregår i overensstemmelse
med bestemmelserne i eksamensbekendtgørelsen. Det indebærer eksempelvis, at skolerne forinden prøverne skal have orienteret eksaminanderne om bestemmelserne i forbindelse med prøveafholdelsen.
Skolerne kan ved gennemførelse af prøverne vælge at udlevere opgavesættet elektronisk og lade eksaminanderne besvare ved at skrive i pdffilen. Prøvebesvarelsen udskrives i dette tilfælde i papirform og afleveres
til bedømmelse. Skolerne kan også vælge at udskrive opgavesættet og
lade eksaminanderne besvare det i papirform, enten direkte i prøvearkene eller på andet papir.
Skolerne skal indskærpe eksaminanderne, at de ikke må gemme opgavesættet og besvarelsen elektronisk på deres private computer.
Sikkerhed ved distribution og prøveafholdelse
Det er helt afgørende at sikre prøverne mod uretmæssig brug. Det vil fx
sige, at skolerne skal have klare forholdsregler for, hvordan det sikres, at
prøverne ikke formidles utilsigtet, fx ved at eksaminanderne tager opgavesæt eller besvarelser ud af prøvelokalet.
Test af prøverne
Der er, som led i kvalitetssikringen af prøverne, gennemført en test af
eksempelprøverne i februar 2015. De forventes offentliggjort primo maj
måned.
Vejledning
Styrelsen vil medio maj udsende en vejledning om gennemførelsen af
optagelsesprøverne, ligesom der vil blive gennemført censorkurser for
kommende censorer.
Kalender for gennemførelse af optagelsesprøver
Nedenfor anføres de vigtigste datoer for gennemførelse af optagelsesprøverne.
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Vigtige datoer for afholdelse af optagelsesprøverne i dansk og matematik til erhvervsuddannelserne 2015:
20. juni:

24. juni:
25. juni.
27. juni
28. juni
29. juni
29. juni –
30. juni
1. juli
Fra 1. juli
20. juli:

Opgavesættene bliver tilgængelige for skolerne på ministeriets hjemmeside. Styrelsen har forinden udsendt information til skolerne omkring distribution af prøverne. (Tidspunktet giver tid til skolernes forberedelse til prøveafholdelse)
Prøveafholdelse i dansk (Prøven kan afholdes højst 3 gange den pågældende dag)
Prøveafholdelse i matematik (Prøven kan afholdes højst 3
gange den pågældende dag)
Forcensur afholdes i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
Meddelelse til skolerne omkring eventuel korrektion af
censorvejledning
Skolerne meddeler censorer om eventuel revideret censorvejledning
Censorerne bedømmer besvarelserne
Prøveresultat meddeles skolerne
Samtaler med elever
Nye (5) opgavesæt bliver tilgængelige for skolerne til afholdelse ved afslutning af sommerkurser eller i forbindelse
med det løbende optag af elever i efteråret 2015. De 5 opgavesæt dækker alle optag i efteråret. Det enkelte opgavesæt kan kun anvendes én dag, og højst afholdes 3 gange
den pågældende dag.
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