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FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER
Børnerådet d.05.07.2010.
Med udkastet ændres reglerne om omprøve og ombedømmelse, således at
klager nu kan føre til en lavere karakter. Klage over fejl og mangler ved prøver
(forstyrrelser, fejl i prøven eller ved prøveforløbet) er fortsat uden risiko for
klageren og kan ikke føre til lavere karakter (kap. 9), mens klage over forhold
ved de afsluttende prøver, herunder eksaminators og censors dispositioner og
selve bedømmelsen af prøven nu efter forslaget kan resultere i en lavere
karakter ved ombedømmelse eller omprøve (kap. 10).
Reglerne bør ikke være indrettet i den hensigt, at de skal føre til få eller ingen
klager, men med det klare formål, at alle klager får en fair behandling. Det er
derfor Børnerådets opfattelse, at der i regelsættet i kap. 10 bør skelnes
mellem ombedømmelse og omprøve.
Ved omprøve er der tale om nye spørgsmål i en ny kontekst, og rådet finder
det rimeligt og velbegrundet, at vurderingen af resultaterne ikke er bundet til
den tidligere opnåede karakter – der kan altså også blive tale om en lavere
karakter end den, der blev opnået ved første prøve.
De samme forhold gør sig ikke gældende, hvis der er tale om ombedømmelse
af den afleverede opgave, og Børnerådet finder det ikke rimeligt, at klage i
dette tilfælde kan føre til en lavere karakter. Ordningen vil i sig selv føre til
færre klager, fordi eleverne, der i forvejen med god grund har svært ved at
orientere sig i regelsystemet, vil frygte en lavere karakter. Både elever med og
elever uden velbegrundet ønske om ombedømmelse vil dermed i praksis
afskæres fra klage. Denne konsekvens harmonerer ikke med ønsket om en fair
behandling til alle.
Børnerådet foreslår på denne baggrund, at bekendtgørelsens § 41, stk 5,
formuleres i overensstemmelse med de oven for nævnte synspunkter.
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