
9. klasse eksamen – overblik og forslag 

 

9. klasse: 

 

Har mistet fysisk undervisning i mindst 78 skoledage (til og med den 28. februar). 

Det svarer til mere end en tredjedel af et skoleår. 

 

12. - 13. marts 2020: (2 dage)  

16. marts – 3. april (15 skoledage) 

14. april (1 dag påskeferien) 

15. april – 15. maj (22 dage) 

Fra 16. december – 18. december (3 dage, da mange gik på juleferie d. 18/12) 

4. januar 2021 – 28. februar 2021 (35 dage)  

 

Med en ugentlig skolelængde på 35 lektioner (7 lektioner/dag) svarer det til i omegnen af 546 

lektioner, elever i 9. klasse er gået glip af i skolen. 

 

DI budskaber: 

 

• Det haster, at ministeren tager stilling til, om 9. klasse skal til alle folkeskolens 

afgangseksamen til sommer. Der er brug for en beslutning om det nu. 

 

• Flyt de skriftlige eksaminer til midten af maj og forlæng undervisningen for 9. klasse i to-

tre uger, så de kan indhente noget af læringstabet under hjemmeskolingen. 

 

• Lav et varslingssystem, så eleverne ved, hvor mange fag, de skal til eksamen i til sommer 

– afhængig af, hvor længe de skal være hjemsendt. Det kan give dem mere ro på. 

 

• DI foreslår, at varslingssystemet kan se sådan ud: 

 
 

Eleverne fra 9. klasse tilbage 8. februar Alle fag og eksaminer 

Eleverne fra 9. klasse vender tilbage efter 

vinterferien eller en uge frem  ( 1/3 – 7/3)  

Kun eksamen i de bundne fag (dansk, matematik, 

engelsk og fælles prøve i naturfag) 

Eleverne fra 9. klasse tilbage efter påske eller 

senere (6/4) 

Kun eksamen i dansk og matematik 



Til baggrund: 

Efter planen finder de skriftlige eksamener for folkeskolens 9. klasser i 2021 sted i perioden 3.-12. 

maj. Det er bl.a. i dansk og matematik.  

Derefter genoptager de undervisningen frem mod sidste skoledag. 

Sidste skoledag for 9. klasse er ikke tilrettelagt ens på alle skoler. Men den finder typisk sted 

omkring 20.-25. maj 2021. 

De mundtlige prøver påbegyndes i 2021 efter planen d. 27. maj og kører frem til 18. juni 

(obligatoriske prøver). 

 

Efter planen skal eleverne i 9. klasse til eksamen i følgende fag (bundne prøvefag): 

- Dansk (skriftligt og mundtligt) 

- Matematik (skriftligt) 

- Engelsk (mundtligt) 

- Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi (mundtlig) 
 

Derudover udtrækkes der to prøver:  

• én prøve på det humanistiske område (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig 

tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab)  

• én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og 

fysik/kemi). 
 

Derudover er der en række frivillige prøvefag. 

 


