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Forord 
Denne vejledning beskriver forhold vedrørende prøver på FGU Aalborg. Vejledningen er gældende for alle 
elever, der er indskrevet på FGU Aalborg uafhængigt at spor eller fag. 

Skulle der være yderligere spørgsmål til prøverne, kan spørgsmål rettes til egen kontaktlærer.  

Indstilling til prøve på FGU 
Som elev på FGU tilmeldes du automatisk en afsluttende prøve i de fag du har haft. Dansk/dansk som 
andetsprog og matematik er obligatoriske prøvefag for alle elever, der har opnået et fagligt niveau på G, E 
eller D. 

Der foruden tilmeldes du prøve i et tredje alment fag. Det tredje prøvefag findes ved udtræk, hvis du har 
flere almene fag foruden dansk/dansk som andetsprog og matematik. 

Du tilmeldes også automatisk prøve i dit fagtema, hvis din lærer vurderer, at du har opnået niveau 3. 

Det er altid din lærer, der afgør, om du har de faglige forudsætninger for at gå til prøve i de forskellige fag. 
Indstilling til prøve forudsætter, at du har haft et passende fremmøde, at du har arbejdet stabilt med de 
ting, du er blevet undervist i og herunder, at du har lavet en arbejdsportfolie. 

Der kan ikke overføres merit på FGU, hvilket betyder, at du skal til afsluttende prøve i alle fag. Dette gælder 
også selvom du tidligere har været til prøve i et fag på en anden uddannelsesinstitution. Elever, der 
gennemfører HF-forberedelseseksamen, kan dog få overført merit fra tidligere afsluttede fag. 

Bedømmelsen 
Prøverne bedømmes ud fra vores fagbekendtgørelser/prøvebekendtgørelser. Du kan altid få dem 
udleveret. 

Almene fag bedømmes ud fra 7 trinskalaen og fagtemaprøver vurderes med bestået/ikke bestået. 

Standpunktskarakterer 
Du vil modtage en standpunktskarakter i de fag, der ikke er udtrukket til prøve. Ligeledes vil du modtage 
vurderingen i bestået/ikke bestået i dit fagtemafag, hvis du ikke har opnået niveau 3. Vurderingen gives på 
baggrund af de forskellige fagbekendtgørelser. 
 
Du vil også modtage en standpunktskarakter, hvis du afslutter FGU på et tidspunkt eller en måde, hvor det 
ikke har været muligt at aflægge en afsluttende prøve. 
 
Afgivelse af en standpunktskarakter forudsætter altid, at du har gennemført FGU forløbet med et passende 
fremmøde og en stabil indsats.  
 
Der gives ikke standpunktskarakter, hvis du udebliver fra prøve eller, hvis du ikke ønsker at gå til prøve. 
 
En standpunktskarakter alene er ikke adgangsgivende til videre uddannelse. 
 

Prøveformer 
På FGU Aalborg er der tre prøveformer. 
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Portfolioprøve  
Portfolieprøven anvendes i de fleste almene fag, men kan også anvendes til prøver på fagtema. 
Denne prøveform varer 30 minutter inklusiv votering. Her laver du en fremlæggelse i et emne, 
som du sammen med din lærer har udvalgt. Emnet er altid noget, som du har arbejdet med i løbet 
af FGU-forløbet. 
 
Din lærer hjælper dig igennem prøven. Der er en censor til stede, der sikrer, at prøven afvikles 
hensigtsmæssigt og at du får den karakter, som du fortjener. 
 
1-dags praktisk prøve 
Ved en 1-dags praktisk prøve arbejder du med en praktisk opgave indenfor et område, som du er 
blevet undervist i igennem dit FGU-forløb. Du arbejder typisk ca. 6 timer med opgaven. Igennem 
dagen, vil din lærer være til stede. Der vil også være en censor til stede, der sikrer, at prøven 
afvikles hensigtsmæssigt, og at du får den karakter, som du fortjener. 
 
Flere dages praktisk prøve 
I nogle fag afvikles prøven over flere dage. Her arbejder du med en større opgave indenfor et 
emne, som du er blevet undervist i. Du arbejder på skolen i 2-5 dag og din lærer vil kunne vejlede 
dig undervejs. I den efterfølgende dag, vurderes din præstation af din lærer og en censor. Censor 
skal sikre, at du får den bedømmelse, som du fortjener. 
 

Særlige prøvevilkår 
Hvis du som elev har et fysisk eller psykisk handicap, ordblindhed eller andre tilsvarende udfordringer, kan 
din lærer søge om særlige prøvevilkår til dig. Det kan være ekstra tid til prøvens afvikling eller brug af 
hjælpemidler. De særlige prøvevilkår tildeles kun på baggrund af en dokumenteret funktionsnedsættelse. 

Omprøver 
Hvis du ikke består din prøve, har du ret til en omprøve. Dette gælder også, hvis du bliver syg eller der 
opstår en uforsætlig situation, der forhindrer dig i at møde til eller gennemføre prøven. Du får typisk én 
omprøve, men i ganske særlige tilfælde, kan du få to ekstra forsøg. 

Hvis du bliver syg under prøven, har du også mulighed for at få en omprøve. 

Hvis du består en prøve, har du ikke mulighed for at tage prøven om på samme niveau. 

Fritagelse for prøven på FGU 
Du kan i ganske særlige tilfælde fritages for at gå til prøve, selvom du har de faglige forudsætninger og at 
gennemføre prøven. Fritagelsen skal begrundes og beslutningen skal afstemmes med KUI og indskrives i din 
uddannelsesplan og forløbsplan. 

Du kan ikke fritages fra en prøve på baggrund af manglende lyst eller fordi du selv vurderer, at det ikke er 
nødvendigt at gå til prøve. Elever kan i ganske særlige tilfælde fritages for at deltage i prøven, hvis 
institutionen vurderer, at dette ikke er i strid med uddannelsesmålet i elevens uddannelsesplan. 
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Klager (§36) 
Du har mulighed for at klage, hvis du er uenig med prøvens bedømmelse eller hvis gennemførelsen heraf 
har været uhensigtsmæssig. 

Krav til klagen 

• Den skal være individuel og rettet til institutionen. 
• Den skal være skriftligt begrundet. 
• Den skal indgives senest 2 uger efter prøveafslutning. 

 

Klagen kan omhandle 

• Prøveforløbet. 
• Bedømmelsen. 
• Eksamensgrundlaget set i forhold til mål og krav i det pågældende fag. 

 

Yderligere information til eleverne om prøverne 
Du vil i god tid inden prøveafholdelsen bliver nærmere informeret om, hvilke prøver du er tilmeldt, 
tidspunkt og vilkår for prøvernes gennemførelse. Informationen gives skriftlig. 

Spørg din kontaktlærer, hvis du har brug for yderligere informationer eller har spørgsmål til 
prøveafholdelsen på FGU Aalborg. 


