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Prøvevejledning dansk 

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 

Censor 

 
Formål:                                                                                                                                                                                           
Danskprøven har til formål at vurdere og dokumentere dine faglige kompetencer jf. gældende lov 
BEK nr. 567 af 03/05/2019 

Mål:                                                                                                                                                                                        
At eleven gennem prøven viser sit faglige standpunkt inden for dansk svarende til målene for 
faget.1                                                                                                              

Form og afvikling: 
Prøveform A 
Ved undervisningens afslutning gennemføres en caseundervisningsdag med en varighed på 6 
timer. Den mundtlige eksamination påbegyndes derefter første hverdag efter 
caseundervisningsdagen. Eleven eksamineres i de opgaver, som censor udpeger som grundlag for 
eksaminationen. 
Prøven afholdes i slutning af forløbet og tager udgangspunkt i en tekstsamling.                                                                                                                             
Tekstsamlingen består 3-7 tekster. 

Prøvens tilrettelæggelse: 
Prøveperioden strækker sig over 3 dage. 

Dag 1 6 timers caseundervisningsdag, hvor eleven får udleveret en 
tekstsamling, hvortil der stilles fem caseopgaver, og hvor mindst 
en af opgaverne inddrager elevens præsentations portfolio. 
Elevens individuelle casebesvarelser skal aflevere elektronisk ved 
arbejdsdagens afslutning 

Dag 2 og 3 Prøveafholdelse 

 

Prøvens afvikling: 

Mundtlig individuel prøve Prøven varer 30 min. inkl. votering og karakterafgivelse 
 

 
 
 

 
1 Bilag 1,2 og 3  
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Støttemuligheder:                                                                                                                                                                 
Har eleven særlige læringsforudsætninger, fx sproglige vanskeligheder eller er bevilget 
specialpædagogisk støtte, kan eleven tilbydes særlige prøvevilkår for at ligestilles med andre i 
prøvesituationen. Hvis eleven har behov for dette, skal eleven kontakte sin lærer eller skolens SPS-
vejleder.  

Vejledning og hjælpemidler under forberedelsen: 
Alle hjælpemidler og ressourcer er tilladt under forberedelsen. Eleven må samtale med andre 
elever om løsning og besvarelse af opgaverne.  Der er mulighed for vejledning. 
Eksaminationsgrundlag:                                                                                                                       
Er besvarelse af caseopgaverne samt de ukendte spørgsmål 
Bedømmelsesgrundlag:                                                                                                                                                        
Er elevens mundtlige præstation ved prøven. I bedømmelsesgrundlaget kan der indgå materiale 
udarbejdet af eleven i forbindelse med opgaveløsningen, dog bedømmes materialet ikke særskilt 
på elevens præstation ved prøven.  
Fagets udvalgte mål ligger til grund for bedømmelsen.  

Bedømmelseskriterier: 

Udvalgte mål, læringsmål og bedømmelseskriterier for niveauet er vedhæftet som bilag. 
 Bilag 1: Udvalgte mål samt læringsmål og bedømmelseskriterier, niveau E 

 Bilag 2: Udvalgte mål, læringsmål og bedømmelseskriterier, niveau D 

 Bilag 3: Udvalgte mål, læringsmål og bedømmelseskriterier, niveau C 

Vurdering:                                                                                                                                             
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen (Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 
20/03/2007). 
 
Eksaminator:                                                                                                                                                                          
Det er den fagansvarlige lærer, som leder prøven.  
 
Censor:                                                                                                                                                                                
Udpeges af skolen eller af undervisningsministeriet. 
Censor kan stille uddybende spørgsmål til eleven.  
Censors funktion i øvrigt, jf. gældende bekendtgørelse. 
 
Omprøve: 
Består eleven ikke prøven, kan eleven deltage i en omprøve. Ved ikke-bestået prøve afholdes en 
helhedsevaluering med eleven, og eleven træffer på baggrund af helhedsevaluering en beslutning 
om eventuel omprøve.  Skolen fastsætter i samarbejde med eleven et tidspunkt for omprøve.  
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Afvikling af omprøve er som den ordinære prøve og tager udgangspunkt i ny opgave. Forud for 
prøven tilbydes en caseundervisningsdag af en varighed af 6 timer.  

Der tilbydes omprøve efter gældende regler. 

Ved sygdom: 
Bliver eleven syg eller bliver forhindret i at gennemføre en prøve, tilrettelægger skolen en ny 
prøve. 
Prøven afholdes hurtigst muligt og foregår efter de samme retningslinjer som ved en ordinær 
prøve. 
Eleven skal fremskaffe dokumentation for sygdom eller anden årsag. 
 
Klagemuligheder: 
Eleven har ret til at indgive en klage over forhold ved prøven, jvf. bekendtgørelsen om prøver og 
eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (BEK. nr. 41 af 16/01/2014). 
 

 

 

 


