Folkeskolens prøver FP9
Orientering til Peterskolens elever/forældre om regler ved Folkeskolens prøver – 9. klasse, kaldet FP9 på
Peterskolen maj/juni 2018
Obligatoriske prøver
Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver
i udtræk. Det er obligatorisk.
Der er bundne prøver i skriftlig dansk og mundtlig dansk, i skriftlig matematik, mundtlig engelsk og
praktisk/mundtlig naturfagsprøve
Blandt fagene historie, samfundsfag, kristendom, engelsk og tysk (hvis eleven har deltaget i
tyskundervisningen på 9. klassetrin) udtrækkes af ministeriet ét fag til prøve og blandt fagene mundtlig
matematik, geografi, biologi, fysik/kemi og idræt udtrækkes også ét fag til prøve.

De bundne prøver
Til hver prøve gives én karakter.

Dansk består af:

- Retskrivning (1 time)
- Læsning (½ time)
- Skriftlig Fremstilling (3½ time)
- Mundtlig Dansk - synopseprøve (25 min)

Matematik består af:

- Matematik uden hjælpemidler (1 time)
- Matematik med hjælpemidler (3 timer).

Engelsk består af:

- Mundtlig prøve (20 minutter)

Fælles prøve i naturfag
består af

- Praktisk/mundtlig gruppeprøve (2 timer)

Prøver til udtræk

Engelsk består af

Tysk består af:

- Skriftlig prøve i at læse og lytte + en friere skr. opg. (3 timer)

- Mundtlig prøve (20 min)
-Skriftlig prøve i at læse og lytte + en friere skr. opg. (3 timer)

Biologi består af:

- Digital prøve (30 min)
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Geografi består af:

- Digital prøve (30 min)

Fysik/kemi

- Digital prøve (30 min)

Historie, samfundsfag og
Kristendomskundskab

- Prøve med selvvalgt problemstilling, individuelt eller i små grupper

Matematik består af:

- Praktisk/mundtlig prøve (2 timer)

Idræt består af

-Praktisk/mundtlig prøve – aflægges i grupper á 2-5 personer

Datoer vedr. afgangsprøverne i maj/juni 2018
Skriftlige prøver:
onsdag d. 2.5 kl. 9.00-12.30

Dansk, skriftlig fremstilling

torsdag d. 3.5 kl. 9.00-10.00

Matematik uden hjælpemidler

kl. 10.00-13.00

Matematik med hjælpemidler

fredag d.4.5 kl. 9.00-10.00
kl. 10.00-10.30

tirsdag d. 8.5 kl. 9.00-12.00

Dansk, retskrivning
Dansk, læsning

Tysk, skriftlig

Mundtlige prøver:
onsdag d. 6.6

Matematik

fredag d. 8.6

Historie (elever, der ikke har tysk)

onsdag d. 13.6

Dansk

mandag d. 18.6

Engelsk

fredag d. 22.6

Naturfag

Sygdom og udeblivelse
Hvis du er syg en dag, du skal til prøve, skal dine forældre kontakte skolens leder. Det er fornuftigt så vidt
muligt at forsøge at gennemføre prøven. Sygeeksamen er i den efterfølgende dec/jan-termin, og skal ikke
nødvendigvis aflægges på Peterskolen.
Skulle det ske, at du fx sover over dig eller glemmer en prøvedag, skal du og dine forældre, straks du
opdager det, henvende dig til skolens leder, som tager stilling til, om du kan nå prøven eller kan indstilles til
sygeeksamen.
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Særlige prøvevilkår
Hvis du har psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre specifikke vanskeligheder, vil du få tilbudt
særlige prøvevilkår, som kan ligestille dig med andre i prøvesituationen. Det vil være en forudsætning, at der
ikke sker en ændring af prøvens niveau.
Det er skolens leder, der beslutter, hvilke tilbud du skal have. Dette vil ske efter en indstilling fra din
klasselærer - i samråd med dig, dine forældre, faglærere og PPR.
(Fritagelse fra prøve kan ikke ske, men i ganske særlige tilfælde, hvor det vurderes, at elevens prøveresultat
på grund af dennes særlige vanskeligheder, ikke afspejler det faglige niveau, kan et særligt tilrettelagt
prøveforløb aftales. Der skal foreligge en aktuel PPR-udtalelse, og en evalueringsplan skal laves inden
vinteren året før prøven. Det er skolens leder, der efter indstilling fra klasselærer og faglærere træffer
beslutning om prøvens forløb.)

Karakterskala
12

Fremragende – Ingen eller få uvæsentlige mangler

10

Udmærket – Nogle mindre væsentlige mangler

7

Godt – Adskillige mangler

4

Nogenlunde – Adskillige mangler

02

Tilstrækkeligt – Det minimalt acceptable

00

Utilstrækkeligt

-3

Helt utilstrækkeligt

Klagemulighed
En evt. klage skal afleveres skriftligt til skolelederen senest 4 uger efter prøven.

Afgangsbevis
Alle karakterer fra dine prøver samt årskarakterer vil blive indført på dit afgangsbevis. Du bestemmer selv,
om karakteren for projektopgaven skal påføres. Og du kan vælge også at få den skriftlige udtalelse vedlagt
afgangsbeviset.
Afgangsbeviset overrækkes dig den sidste torsdag i skoleåret, hvor du og dine forældre bliver inviteret til en
fest på skolen. Det bliver i år torsdag den 22. juni.

Mere information
Ønsker du mere information om Folkeskolens prøver kan dette findes på Undervisningsministeriets
hjemmeside, www.uvm.dk/fp
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De skriftlige prøver
Mødetid
Du skal møde senest 10 minutter før prøvens begyndelse. Da vil prøvelokalet blive åbnet, og du kan finde
din plads. Ved hver plads er angivet elevens navn. Du må ikke bytte plads med nogen.
Det er vigtigt, at du ikke kommer for sent til prøven. Skulle du alligevel komme for sent, skal du melde dig på
skolens kontor, hvorefter der vil blive taget stilling til, om du må deltage i prøven. Dette vil kun ske, hvis det
anses for udelukket, at du har kunnet modtage nogen oplysning om opgaven, og hvis skolelederen finder, at
forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed. Der vil kun i særlige tilfælde kunne gives forlænget
tid.

Under prøven
Skolelederen eller dennes stedfortræder vil før prøvens begyndelse læse højt, hvad der er skrevet på
opgavekuverten om prøvens og opgavens art, ugedag, dato og klokkeslæt. Når dette er gjort deles
opgaverne ud og så er prøven i gang. Ved prøven Dansk, Skriftlig fremstilling læses opgavernes overskrifter
højt. Ved digitale prøver må du ikke gå i gang, før tilsynsførende giver tilladelse til det.
Der vil være to tilsynsførende tilstede under prøverne. De vil vejlede dig, når du er i tvivl om noget. Hvis du
skal henvende dig til de tilsynsførende, skal du række hånden op. Du må ikke selv samle ting op fra gulvet,
kontakt de tilsynsførende, hvis du taber noget.
Der vil være uddelt papir før prøvens begyndelse, men du må gerne spørge efter flere bilag, kladdepapirer
og indskrivningspapirer.
De tilsynsførende må ikke hjælpe dig med forståelsen af eller løsningen på opgaverne.
Hvis du bliver dårlig eller skal på toilettet, henvender du dig til en tilsynsførende. Kun én ad gangen må
forlade lokalet, og det vil ske sammen med en tilsynsførende.
Hvis du forsøger at kontakte dine kammerater eller vil give dem hjælp, vil du straks blive bortvist fra prøven.
Ligeså kan du blive bortvist, hvis du ikke overholder de her beskrevne regler for prøven.
Ved prøverne i Matematik med hjælpemidler og Dansk, Skriftlig fremstilling vil en tilsynsførende sige, når der
er hhv. 1 time, 30 minutter og 10 minutter tilbage af prøvetiden.
Når prøven er færdig vil en af de tilsynsførende meddele dette. I må ikke tale sammen eller forlade jeres
plads, før alle besvarelser er afleveret. De tilsynsførende vil sige til.
Det er en god ide at udnytte tiden fuldt ud.

Besvarelsen
Du skal skrive dit UNI.login på alt papir, du får udleveret. Du må ikke rive papir i stykker. Papirerne skal ligge
fladt på bordet under hele prøven.
Det er tilrådeligt, at de ark, der skal bedømmes skrives med holdbar skrift, men det er ikke et officielt krav.
Når du vil aflevere din besvarelse, skal du samle alle de ark, der skal bedømmes og underskrive disse. Når
en tilsynsførende har modtaget og underskrevet din besvarelse, må du forlade lokalet. Dog må ingen forlade
lokalet det sidste kvarter, prøven varer.
Hvis du venter med at aflevere til prøven er slut, må du tage det officielle opgavehæfte med dig og de af dine
ark, der ikke skal bedømmes. Hvis du har afleveret tidligere, kan du umiddelbart efter prøvens afslutning
afhente et eksemplar af opgavehæftet og de af dine besvarelsesark, der ikke er afleveret til bedømmelse.
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Brug god tid på at gå opgaven igennem før du afleverer, så du opdager og får rettet så mange fejl som
muligt.
Du må lave en udskrift, når du ønsker det, og den tilsynsførende vil aflevere den til dig.
Din besvarelse vil af den tilsynsførende også blive gemt på et USB-stik.

Karaktergivning
De skriftlige prøver rettes af en censor, som skal bedømme besvarelserne, før du kan få udleveret din
karakter. Bedømmelsen skal være afsluttet den 25. juni. Skolen skal opbevare din besvarelse i ét år. Du kan
afhente din opgave inden udgangen af september året efter prøveaflæggelsen, hvis du ønsker at få den
udleveret.

De mundtlige prøver
Mødetid
Rækkefølge og tidsplan for de enkelte mundtlige prøver laves af faglærerne evt. i samarbejde med eleverne.
Du skal møde i god tid før en prøve. Hvis du kommer for sent, har du ikke krav på at deltage i prøven.

Ved mundtlig prøve i matematik får du dit prøveoplæg ved lodtrækning. Til prøven i samfundsfag, historie og
kristendomskundskab udarbejdes en selvvalgt problemstilling. Ved prøven i dansk samtales ud fra din
synopse. Ved prøven i engelsk og tysk, vil du først skulle prøves ud fra din disposition og derefter ud fra
lodtrukket spørgsmål. Ved den fælles naturfagsprøve tilgås prøven digitalt.

De mundtlige prøver er offentlige, og der kan være tilhørere tilstede. Skolelederen kan dog fravige denne
bestemmelse, hvor hensyn til eksaminanden taler for det eller af andre grunde. Denne offentlighed er kun
gældende under selve eksaminationen.

Dansk:

Lærer og elever sammensætter et antal fordybelsesområder. Hver elev
trækker et fordybelsesområde og finder en eller flere prøvetekster.
Eleverne har 10*45 minutters danskundervisning, hvorefter synopsen
skal afleveres til censor mindst 14 dage før prøvedagen.
Prøven er individuel og varer 25 minutter inkl. karaktergivning.

Tysk og engelsk

Prøven er individuel. Du skal have lavet en disposition før prøven.
Selve prøven er todelt. De første 5 minutter skal du redegøre for dit
selvvalgte emne på baggrund af din disposition, dernæst skal du og
lærer (censor kan deltage) samtale ud fra et spørgsmål, der udspringer
af et tema, du trækker. Eksamination varer 20 minutter inkl. karaktergivning.
Prøven aflægges på tysk eller engelsk.
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Naturfag

Prøven foregår i grupper, hvor der kan være flere grupper i lokalet ad gangen.
Når du har fået din opgave, har du knapt 2 timer til at arbejde i.
Censor og lærer vil gå rundt og tale med hver enkelt elev. Du må bruge
lommeregner og øvrige hjælpemidler, som har været brugt i den daglige
undervisning, og dine egne optegnelser.

Historie:

Prøven er enkelfaglig, men der udarbejdes en selvvalgt problemstilling.

Kristendom:

Prøven er enkelfaglig, men der udarbejdes en selvvalgt problemstilling.

Samfundsfag:

Prøven er enkelfaglig, men der udarbejdes en selvvalgt problemstilling.

Matematik

Prøven er en gruppeprøve. Grupperne består 2-3 personer. Der arbejdes ud fra et
oplæg, hvor eleven skal vise sine kompetencer, viden og kunnen. Lærer og censor taler
undervejs med hver enkelt elev. Prøven varer 2 timer inkl. karaktergivning.

Medbringe
Du må medbringe følgende hjælpemidler:
Dansk:

Der er ingen forberedelse. Du må medbringe synopse, egne notater og prøveteksten

Engelsk:

Der er ingen forberedelse. Du må medbringe din disposition til prøven.

Tysk:

Der er ingen forberedelse. Du må medbringe din disposition til prøven.

Naturfag:

Alle hjælpemidler må benyttes

Historie:

Samfundsfag:

Kristendom:
Matematik

Alle hjælpemidler må anvendes.
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Under prøven
Det er godt, hvis du selv begynder at tale om/ud fra oplægget. Efterhånden vil prøverne blive en samtale.
Bortset fra i tysk/engelsk skal prøven aflægges på dansk – dog må du gerne tale fx bornholmsk, med mindre
censor beder dig om at tale rigsdansk. Du må have hhv. prøveoplæg/disposition/synopse med under hele
prøven. Hvis du har taget notater i en forberedelse, må disse også medbringes. Efter prøven bliver du bedt
om at gå ud af prøvelokalet, indtil lærer og censor har fastsat din karakter.

Karaktergivning
Karakteren er udtryk for din præstation ved prøven. Når lærer og censor har fastsat karakteren, hentes du
ind i prøvelokalet igen og vil få karakteren oplyst mundtligt evt. med nogle få kommentarer.
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