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FAQ  
Spørgsmål om sommereksamen og andre forhold – 

pga. Coronavirus og nedlukning 
 

Vigtigt – Der er ikke aflyst eksaminer til sommer endnu   

 
Opfordring – tag fat i dine lærere og hør og hvordan du i denne tid, hvor du er hjemme, kan vise, at du 
har styr på stoffet i fagene. 
 
 

Spørgsmål og svar: 
 
Hvor stor er sandsynligheden for at eksaminerne til sommer bliver aflyst, og hvor længe skal 
skolen være lukket, før at de bliver aflyst? 
 
Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eksaminer bliver afviklet og eller erstattet af årskarakterer. Det er i 
sidste ende en politisk beslutning. 
 
Er der en tidshorisont på, hvornår der træffes beslutning om eksaminer? 
 
Nej, endnu ikke, det afhænger af regeringens beslutning om nedlukning. 

 
Hvad kan der eventuelt ske, hvis eksamener bliver aflyst? 
 
Den lov, som folketinget har vedtaget, betyder, at ministeren har ret frie rammer til at lave 
ændringer. Der er endnu ikke truffet beslutninger om, hvad eventuelle aflysninger vil betyde. Men 
det kan være, at eksaminer bliver erstattet med årskarakterer eller, at eksaminerne udskydes. Hf 
og VUC Roskilde vil informerer alle, hvis det bliver aktuelt.  
 
Hvordan kan vi få standpunktskarakter, når vi ikke har haft undervisning? Bedømmes vi ud fra 
virtuelle? 
 
Den virtuelle undervisning vil tælle med i bedømmelsen. Det gør det selvfølgelig sværere for 
lærerne at bedømme jer, og det beklager vi meget. Men hensynet til coronakrisen vejer tungest i 
denne tid. 
 
Hvis det bliver sådan, at vi ikke kommer til eksamen, og man dermed vælger at bruge 
standpunktskarakterer, skal vi så stoppe med at gå i skole, hvis karantænen ophører inden? 
 
På Hf og VUC Roskilde forestiller vi os ikke, at man skal stoppe før tid med at gå i skole. Vi har brug 
for al den tid, vi kan bruge, for færdigafslutte elever og kursister for i år.  
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Hvad med os, der er tilkoblet eksempelvis hf som selvstuderende? Hvis der ingen eksamen er, 
men i stedet standpunktskarakterer, kan vi jo ikke bedømmes. Kan man forestille sig eksamen 
gennemført for os alene eller hvordan? 
 
Vi kender ikke svaret på dette. Vi afventer regeringens udspil, hvis det bliver aktuelt.  
 
Hvis man går i 1.HF og har fået 2 støttetimer pr. uge i SPS-ordningen, men det har ikke kunne 
lade sig gøre at få timerne under Coronakrisen. Har man så ret til at få dem alligevel eller 
hvordan? 
 
I princippet ja, men det kommer også til at handle om, hvad der muligt. 
 
Skal vi søge ind på videregående uddannelse selvom alt er lukket ned, og vi ikke ved hvad der 
kommer til at ske med eksamener? 
 
Ja du skal søge ind. 
 
Hvordan vil det skulle foregår med virtuelle mundtlige prøve? Til de fleste prøver trækker vi jo 
en række spørgsmål, hvorefter vi har forberedelsestid. Hvordan ville det skulle foregå digitalt? 
 
Vi ved det ikke endnu, og der er en masse uafklarede spørgsmål om f.eks. snyd. Man må jo ikke få 
hjælp undervejs i forberedelsen til mundtlig eksamen, og det bliver svært at tjekke. Buddet er, at 
der ikke kommer mange virtuelle prøver, men snarere overførsel af standpunktskarakterer. 

 
Vil der blive afholdt interne prøver på HF 2? 
 
Vi ved det ikke endnu. Børne- og Undervisningsministeriet arbejder på højtryk med at finde 
løsninger. 
 
Vil studenterkørslen blive aflyst? 
 
Vi tror ikke studenterkørsel bliver aflyst, men det kan være den må udsættes. 
Når det her er slut er der brug for at feste igen. 
 
Hvor stor er sandsynligheden for, at de gældende eksamener til sommer kommer til at foregå i 
private hjem?  
 
Det tror vi ikke kommer til at foregår. Der er for stor risiko for teknisk nedbrud, snyd osv.  
Det er mere sandsynligt, at eleverne får overført deres årskarakterer til prøvekarakterer. 
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Kunne man forestille sig at man genindførte den digitale prøvevagt for at afhjælpe snyd ved 
eksamener, hvis de skal afvikles virtuelt? 
 
Det program gav en række usikkerheder for elevernes datasikkerhed. Det er bestemt ikke et 
program, som vi er glade for. 
 
Hvis det ender med, at vi alligevel skal til eksamener, men f.eks. først starter i skole igen i slut 
april, bliver der så taget hensyn til at pensum ikke er nået i alle fag? 
 
Der er vedtaget en nødlov, der giver mulighed for at tage særlige hensyn, men vi ved også, at 
lærerne lige nu knokler for, at alle når det planlagte, bare gennem virtuel undervisning. Noget kan 
ikke lade sig gøre (sammenspil, forsøg osv.), men meget andet pensum kan.  

 
Hvis man går på HF online og skulle have været til obligatoriske laboratorieaftener her i marts, 
som nu er aflyst. Betyder det, at vi ikke kan komme til eksamen? Det ville være virkelig 
ærgerligt. 
 
Vi ved, at der arbejdes på en løsning, så hold dig godt orienteret via Canvas. 

 
Hvad er årsagen til, at man ikke overvejer at afholde mundtlige prøver, hvis man bare 
overholder de vejledende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen og holder ekstra afstand? 
 
Det tror vi bestemt også, at man overvejer - intet er besluttet endnu. Hvis alt dog er lukket ned, er 
det dog svært at forestille sig. 
 
Består man stadigvæk med 02 eller vil 00 blive en acceptabel karakter grundet de stressende 
omstændigheder, som tidligere elever ikke har skullet kompensere for? 
 
Vi tror ikke, at der vil blive ændret på beståelseskravene, men hvis det her bliver langvarigt, så kan 
vi godt forestille os, at man må ændre på optagelseskravene til de videregående uddannelser. 
 
Hvad hvis vi er tilmeldt E-learning på AVU, skal vi stadig komme til fremmøde? 
 
Nej – du skal ikke møde på skolen. Du skal holde dig orienteret i Canvas, og læse hvad din lærer 
melder ud til dig. 


