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Følgebrev om ændring af bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregå-
ende uddannelser 
 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse skal hermed orientere om, at bekendtgørelse nr. 

552 af 28. april 2020 om ændring af bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videre-

gående uddannelser netop er udstedt. 

 

Bekendtgørelsen ligger på Retsinformation på følgende link:  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/552 

 

Styrelsen kan oplyse, at bekendtgørelsesændringen er en opfølgning på Danske Professi-

onshøjskolers ønske om en fravigelse af karakterbekendtgørelsens bedømmelsesform - 7-

trins-skalaen, så institutionerne i stedet kan anvende bedømmelsen ”bestået” og ”ikke 

bestået” ved prøver i forårets afbrudte praktikforløb.  

 

Der er tale om en midlertidig ændring af bedømmelsesformen med det formål at opnå en 

mere hensigtsmæssig måde at udprøve forårets afbrudte praktikker, da nogle studerende 

kan være sendt hjem fra deres praktikplads tidligt i forløbet, mens andre studerende har 

haft en væsentlig længere praktikperiode. Muligheden for at bedømme prøver i praktik-

ken med "bestået" eller "ikke bestået" vil derfor alt andet lige stille de studerende mere 

lige ved bedømmelsen. 

 

Styrelsen skal bemærke, at rammen for bedømmelse af praktik er sat ved 30 ECTS-point, 

hvilket vil muliggøre, at uddannelser med normal praktikomfang (30 ECTS-point for pro-

fessionsbacheloruddannelser og 15 ECTS-point for erhvervsakademiuddannelser) kan 

blive omfattet af ændringsbekendtgørelsen, uanset om praktikken er tilrettelagt med kun 

én praktikperiode. Praktik, der rækker herudover, bedømmes på vanlig vis. Det bemær-

kes, at der på pædagoguddannelsen allerede er mulighed for at anvende bedømmelsen 

bestået/ikke-bestået, jf. § 17, stk. 4, i pædagogbekendtgørelsen. 

 

 

 

 

 

Styrelsen vil følge udviklingen tæt på området og forventer at udstede en ny ændringsbe-

kendtgørelse, som ophæver denne ændringsbekendtgørelse omkring 1. september 2020.  
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 Side 2/2 

Styrelsen for Forskning og 

Uddannelse 

  

Med venlig hilsen 

 
Rikke Lise Simested 

Specialkonsulent 


