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Prøvevejledning til fremmedsproget engelsk  

 

Grundforløbets 1. og 2. del, Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 

og Den pædagogiske assistentuddannelsen 

 

Prøven i engelsk F-, E-, D- og C-niveau  

 
Omdrejningspunktet i engelsk er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at 

samtale, at lytte, at læse og at skrive. 

Engelsk hviler på to ben – det erhvervsfaglige og det almene. 

 

Mål 

Målet med prøven er at dokumentere i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, 

der i bekendtgørelsen er fastsat for faget.  

 

Forudsætning for prøven  

For at blive indstillet til prøve skal eleven have deltaget i undervisningen og afleveret de til 

niveauet hørende dokumentationsopgaver herunder synopsis og præsentationsmateriale 

udarbejdet til elevens selvvalgte emne. Opgaverne skal være afleveret til aftalt tid og 

godkendt af faglæreren. Opgaverne afleveres elektronisk. 

 

Ministeriet udtrækker fagene til de bekendtgjorte prøvehold. Tidligst 3 uger før prøveforløbets 

start offentliggøres på Fronter, om faget er udtrukket til prøve.  

 

Prøveform  

Der afholdes en individuel mundtlig prøve på grundlag af elevens selvvalgte emne og den dertil 

udarbejdede synopsis og præsentationsmateriale samt en ukendt opgave, udarbejdet af den 

prøveafholdende skole.  

Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning og må kun optræde 3 gange. 

Ved lodtrækningen skal eleven kunne vælge mellem mindst 4 opgaver. Eksaminator og 

institutionens leder/udpegede person/censor skal være til stede ved lodtrækningen jf. 

gældende bekendtgørelse.  

De ukendte opgaver og det materiale, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen 

dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udtaget til prøven.  

 

De ukendte opgaver samt en fortegnelse over elevernes selvvalgte emner sendes til censor 

forud for prøvens afholdelse. 

 

Prøvens tilrettelæggelse  

Prøven afholdes i slutningen af grundforløbets 1.del, grundforløbets 2. del og for 

hovedforløbets vedkommende i den afsluttende skoleperiode for social- og 

sundhedsuddannelsen trin 1 og trin 2. For den pædagogiske assistentuddannelse ligger prøven 

i afslutning af skoleperiode 3. 

 

Eleven trækker en ukendt opgave og har 1 times forberedelse med alle trykte og elektroniske 

hjælpemidler til rådighed.  
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Eksaminationsgrundlag 

Eleven arbejder med den ukendte opgave samt emneopgaven med den dertil udarbejdede 

synopsis/præsentationsmateriale. 

 

Prøveafvikling  

Til prøven afsættes 30 minutter inkl. votering og karakterfastsættelse. Prøveafviklingen 

starter normalt kl. 08.45. 

 

Prøven er todelt.  

Første del former sig som en samtale mellem elev og eksaminator om den ukendte opgave.  

Elevens præstation helhedsbedømmes.  

Anden del består af elevens præsentation og fremlæggelse af det selvvalgte emne suppleret 

med uddybende spørgsmål fra eksaminator.  

 

Til prøven skal eleven medbringe synopsis samt præsentationsmaterialet udarbejdet til det 

selvvalgte emne. Desuden må eleven medbringe materiale fremstillet i forberedelsestiden. 

Senest 2 skoledage før prøven afholdes, skal eleven kende tidspunktet for prøveforløbet.  

 

Bedømmelsesgrundlag  

Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation ved prøven. I bedømmelsesgrundlaget 

kan indgå materiale udarbejdet af eleven i forbindelse med opgaveløsning i forberedelsestiden.  

 

Votering  

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål.  

Eksaminator meddeler eleven den opnåede karakter. Prøven bedømmes efter 7-trin-skalaen, 

jf. gældende bekendtgørelse. Prøvekarakteren erstatter den afgivne standpunktsbedømmelse i 

faget.  

 

Eksaminator  

Eksaminator er den fagansvarlige underviser, som leder eksaminationen og meddeler eleven 

den opnåede karakter.  

 

Censor  

Censor udpeges af skolen eller beskikkes af Undervisningsministeriet. Udpeges censor af 

skolen skal det være en fagansvarlig underviser fra en anden skole, der er bekendt med 

indhold og niveau på uddannelsen.  

Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censors funktion i øvrigt jf. 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.  

 

Omprøve  

Ved en ikke bestået prøve tilbydes eleven normalt en omprøve. En elev kan deltage i samme 

prøve 2 gange. Skolen fastsætter tidspunktet for omprøve i samarbejde med eleven, den vil 

normalt afvikles inden for 10 arbejdsdage efter prøven.  

 

Eleven går til omprøve i en anden ukendt opgave end den udtrukne. Forud for prøven tilbydes 

eleven en vejledningssamtale med den fagansvarlige underviser.  
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Tidsrammen for omprøven er som ved den ordinære prøve. Eksaminator er den fagansvarlige 

underviser. Der udpeges en ny censor.  

 

Ved sygdom  

Hvis eleven på grund af dokumenteret (evt. lægeerklæring) sygdom er forhindret i at deltage i 

eller at gennemføre prøven, tilrettelægger skolen i samråd med eleven en ny prøve, der 

foregår efter regler som for den ordinære prøve. Prøven afholdes hurtigst muligt efter 

overstået sygdom. Prøvetidspunktet fastsættes af skolen.  

 

Henvisninger  

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 

erhvervsuddannelserne (BEK nr 683 af 08/06/2016) 

 

 

 

Prøver er offentlige tilgængelige medmindre andet følger af de praktiske forhold.  Kun 

kommende eksaminatorer kan overvære voteringen efter aftale med skolens ledelse. 

 

 


