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Side 2

Afgangsprøver

I 9. klasse fastholdes følgende prøver (prøver i kursiv er afholdt):

• Dansk (mundtlig og skriftlig)

• Matematik (skriftlig)

• Engelsk (mundtlig)

I 10. klasse fastholdes følgende prøver (prøver i kursiv er afholdt):

• Dansk (skriftlig og mundtlig)

• Matematik (skriftlig og mundtlig)



Side 3

Karakterer – hvornår?

I fag, som eleverne skal til prøve i

• I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven skal til prøve i, gives 

den afsluttende standpunktskarakter forud for prøven og senest den 10. juni 2021.

I fag som eleverne ikke skal til prøve i i 9. og 10. klasse

• I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven ikke skal til prøve i i 9. 

og 10. klasse, gives den afsluttende standpunktskarakter tidligst den 8. juni og senest 

den 10. juni 2021.

I afsluttende fag i 8. klasse

• I 8. klasse gives den afsluttende standpunktskarakter senest den 23. juni 2021. 

Skolerne kan således vente med at give afsluttende standpunktskarakter i de 

praktiske/musiske valgfag indtil den 23. juni



Side 4

Karakterer – prøvekarakter eller standpunkt?

Ved de prøver, der afholdes i 9. og 10. klasse, skal eleven have den afsluttende 

standpunktskarakter på sit bevis, hvis standpunktskarakteren er højere end 

prøvekarakteren. Hvis elevens afsluttende standpunktskarakter er lavere end 

den karakter, som eleven får ved prøven, er det elevens karakter fra prøven, der 

skal på beviset.

• Hvis en elev for eksempel har fået 7 i afsluttende standpunktskarakter i 

mundtlig dansk og ved selve prøven får karakteren 4, skal eleven have 

ophøjet den afsluttende standpunktskarakter 7 til prøvekarakter og have 

denne på sit bevis.

• Hvis en elev omvendt for eksempel har fået 10 i afsluttende 

standpunktskarakter i mundtlig dansk, men får karakten 12 ved selve prøven, 

er det karakteren 12 fra prøven, som eleven skal have på sit bevis.



Side 5

Wifi og sikkerhed på nettet

Skole- og Børneudvalgets beslutning

Udvalget ønsker ikke, at der skal installeres filtre på kommunens skolenetværk. 

Endvidere ønsker udvalget, at emnet løbende drøftes med skoleledelserne, og 

at der orienteres om udvalgets beslutning på kommende Skolerådsmøde den 

18. maj 2021. 

Udvalget ønsker også, at administrationen formidler relevant 

oplysningsmateriale om børn og unges adfærd på nettet.



Side 6

Corona

Test på skolerne

• Vi tilbyder en ugentlig test, og opfordrer til, at test nr. 2 tages i 

samfundssporet

• Til og med uge 19 er der foretaget 12675 test på skolerne (af personale og 

børn fra 12 år) med i alt 3 positive resultater, og ingen positive i den forgange 

uge 

Teststed på Krogårdskolen - data

• 9800 personer testet i den forgange uge

• I gennemsnit for hele perioden er der blevet testet 1000 personer om dagen.

• Mest besøgte teststed i Greve Kommune

• Stor stigning fra antal gennemførte test i Digehuset, hvor der i gennemsnit 

blev testet 365 om dagen. 



Side 7

Corona

Teststed på Krogårdskolen – motivation og udfordringer

• Relevant placering

• Tilstrækkelig stort lokale med både ind- og udgang

Markant øget trafik, og vi undersøger pt muligheden for to konkrete tiltag:

• Midlertidigt forbud mod at parkere lastbiler og større påhængsvogne

• Muligheden for en ikke-permanent afmærkning af P-båse

Desuden har skolen selv sørget for at sætte hegn op, der begrænser børnenes 

færden ud mod vejen og –pladsen.


