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Til skoler, kommuner og organisationer 

Orientering om midlertidige regler om 

uddannelsesparathedsvurdering, som led i den gradvise og 

kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen 

og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 

Dette brev informerer om de midlertidige foranstaltninger, der har 

betydning for elevernes uddannelsesparathedsvurdering. Informationer 

om ophøjelse af standpunktskarakterer til prøvekarakterer fremgår 

således ikke af dette brev, men af ”Vejledning til skoler om 

bekendtgørelse om aflysning af folkeskolens prøver i sommerterminen i 

skoleåret 2019/2020” som er medsendt.   

 

Procedure for uddannelsesparathedsvurdering sommeren 2020  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har netop udstedt Bekendtgørelse om 

aflysning af prøver i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-

forløb samt i almen voksenuddannelse og indførelse af årskarakterer og ophøjelse af 

afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakterer, samt andre midlertidige 

foranstaltninger som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og 

institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19.   

 

Bekendtgørelsens §§ 17 og 18 indeholder nærmere bestemmelser om den 

afsluttende UPV i indeværende skoleår.  

 

For elever i 8. klasse 

Elever i 8. klasse skal ikke have foretaget en UPV ved skoleårets 

afslutning. Hverken skoler eller kommuner skal i den forbindelse 

indberette personlige, sociale eller faglige forudsætninger på disse elever 

til optagelse.dk. Standpunktskarakterer skal dog stadig indberettes til 

karakterdatabasen, jf. § 13, stk. 1, senest 25. juni 2020. 

 

Eleverne skal ved påbegyndelsen af 9. klasse i skoleåret 2020/2021, og 

senest den 30. september 2020, have en vurdering af, om de har behov 

for den særlige målrettede skole- og vejledningsindsats, de ville have krav 
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på, hvis de var blevet vurderet ikke-uddannelsesparate ved sommerens 

UPV. Vurderingen foretages i et samarbejde mellem skole og kommune. 

Der skal i den forbindelse ikke indberettes noget til optagelse.dk – det 

skal alene fremgå af elevplanen. For skoler, der selv forestår 

vejledningen, har skolens leder ansvaret for vurderingen.  

 

For elever i 9. og 10. klasse 

Elever i 9. og 10. klasse skal stadig have foretaget deres afsluttende UPV.  

 

De almindelige regler for indholdet af UPV’en gælder, og følger 

beskrivelsen i Bekendtgørelse om Uddannelsesparathedsvurdering og 

procedurer ved valg af ungdomsuddannelse kapitel 2.  

 

Skolen skal senest den 10. juni 2020 ajourføre ændringerne i elevernes 

personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger i optagelse.dk. 

Senest den 15. juni 2020 skal de faglige forudsætninger være opdateret i 

optagelse.dk baseret på afsluttende standpunktskarakterer. For skoler, 

der ikke giver standpunktskarakterer, skal skolen som vanligt angive, om 

eleven lever op til de faglige forudsætninger. Vær opmærksom på, at 

datoen er sammenfaldende med datoen for afgivelse af afsluttende 

standpunktskarakterer, jf. bekendtgørelsens § 13. 

 

Hvis en elev ikke har de fornødne sociale eller personlige forudsætninger 

for at blive vurderet uddannelsesparat, skal kommunalbestyrelsen 

foretage en helhedsvurdering af eleven senest den 17. juni 2020 i 

optagelse.dk.  

 

På skoler, der selv forestår vejledningen, skal helhedsvurderingen 

foretages samtidigt med indberetningen den 15. juni 2020. Viser 

helhedsvurderingen, at eleven fortsat ikke er uddannelsesparat, skal 

skolen straks sende besked herom til kommunalbestyrelsen i elevens 

hjemkommune, der senest den 17. juni 2020 foretager en revurdering af 

disse elever. 

 

Spørgsmål om uddannelsesparathedsvurderingen kan stilles til 

vejledning@stukuvm.dk  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Christine Lindrun Iversen 

Kontorchef  

Center for grundskole 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=210520#idfe4178c5-ae9e-4b90-af8f-15c2080e702f
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=210520#idfe4178c5-ae9e-4b90-af8f-15c2080e702f
mailto:vejledning@stukuvm.dk

