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FORÆLDREGUIDE 
AFGANGSPRØVERNE PÅ 9. ÅRGANG  

I DENNE GUIDE FINDER I BL.A. INFORMATION OM: 
• DATOER FOR SKRIFTLIGE OG MUNDTLIGE PRØVER 
• WORKSHOPS 
• FORÆLDREFIF 
• EKSAMENSFORBEREDELSE - READY!
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Indledning
På Stolpedalsskolen ønsker vi at skabe gode rammer og forudsætninger for
skolens afgangselever på 9. årgang, så eleverne får en god afslutning på deres
skolegang. Det betyder, at Stolpedalsskolens lærere og ledelse lige nu er i gang
med forberede og planlægge de sidste uger op til både de skri lige- og
mundtlige afgangsprøver.
I de kommende uger vil eleverne både møde skri lige prøver, workshops,
sidste skoledag, mundtlige prøver etc, hvilket sætter store krav til dem hver i
sær. Vi vil i denne lille guide give både elever og forældre indblik i, hvad der
venter elever i 9. klasse frem til skoleårets afslutning.

Tidsramme for a oldelse af skri lige og mundtlige prøver
På stolpedalsskolen a oldes de skri lige prøver i starten af maj måned og de
mundtlige prøver i  juni måned. Eksamen opdeles i, hvilke prøver der er
lovbundne, og hvilke der er udtræksprøver. De lovbundne er altid de samme,
mens udtræksprøverne ski er fra år til år.
I år gælder der dog særlige vilkår grundet Corona, hvilket betyder, at eleverne
kun skal op i disse prøver.

LOVBUNDNE PRØVER
Skri lige prøver mandag d. 3 maj - onsdag d. 5. maj

Dansk - skri lig fremstilling Mandag d. 3 maj kl. 9.00 - 12.30

Matematik - uden hjælpemidler Tirsdag d. 4. maj kl. 9.00- 10.00

Matematik - med hjælpemidler Tirsdag d. 4. maj kl. 10.00 - 13.00

Dansk - retskrivning Onsdag d. 5. maj kl.9.00 - 10.00

Dansk - læsning Onsdag d. 5. maj kl.10.00 - 10.30

Mundtlige prøver onsdag d. 2. juni - onsdag d. 16. juni

Dansk Se vedhæftede kalenderplan

Engelsk Se vedhæftede kalenderplan
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Fagets indhold og forventning
Det er vigtigt for eleven at sætte sig godt ind i, hvilke forventninger og krav
der er for det enkelte fag til den pågældende eksamen. Eleverne vil af deres
faglærere få en grundig gennemgang af rammen for de skri lige- og
mundtlige afgangsprøver. Fælles for dem alle gælder, at eleverne skal
forberede sig grundigt og udnytte den tid, de får på skolen.

Forberedelsesdage/Workshops
De dage, hvor eleven ikke er til eksamen i juni måned, er der obligatoriske
workshops på skolen, hvor lærerne tilbyder vejledning og oplæg for hele eller
dele af klassen. Forberedelsesdagene vægtes højt og der er mødepligt til disse
dage, medmindre andet er a alt med de enkelte lærere. Elever og forældre får
en oversigt over forberedelsesdagene senest medio maj.
Under disse workshop dage vil eleverne få lejlighed til øve deres prøveoplæg,
samt få sparring fra hinanden, så de føler sig forberedt til den endelige
afgangsprøve. Som forælder kan du med fordel spørge om dit barn vil a olde
oplægget for jer.

Eksamens “feber”
Afgangsprøver kan for nogle elever skabe ubehag/spændthed, hvilket er en
naturlig del, når der skal præsteres.
På Stolpedalsskolen prøver vi at imødekomme dette ved at tilbyde, at alle
elever i uge 16 og 17, kan deltage i et minikursus - “Ready!”, hvor eleven kan få
tips og tricks til at håndtere “eksamens-feber” bedst muligt. Skolens
inklusionsvejleder Anne Landbo tilbyder “Ready!” og vil give eleven værktøjer
til bl.a. at fokusere på egne styrker, og hvad der er vigtigt under eksamen.

Forældrerollen
Du har som forælder en vigtig rolle i dit barns eksamen. Som forælder har du
selv ha  oplevelser med det at gå til eksamen og få karakterer. Meget har
ændret sig i de senere år, hvorfor det indimellem kan være svært at guide sit
barn under eksamensperioden uden, at der opstår en konflikt. Som forælder
skal du have forståelse for, at dit barn kan befinde sig i en presset situation,
som dit barn naturligvis over tid skal lære at håndtere. Du kan dog hjælpe dit
barn ved:

• At snakke om, hvordan du kan hjælpe med at opnå dit barns mål
• At fortælle hvad der virkede, da du læste til eksamen
• At snakke om forventninger - at så længe man har gjort, hvad man kan, er

det ok
• At acceptere, at dit barn har brug for pauser og tid til at se sine venner
• At skabe gode søvn- og madvaner i perioden og dyrke motion
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• At hjælpe dit barn med at planlægge sin tid under eksamensperioden
• At få dit barn til at lave prøveoplæg for dig

Som forælder kan du spørge nysgerrigt ind til det fag dit barn skal op i, samt
hvilke krav der er stillet til faget, så dit barn bevidstgøres om, hvad der er
vigtigt for at klare sig godt. Hvis du skal hjælpe med at forberede dit barn på
eksamen, kan du få dit barn til at reflektere ved at stille spørgsmål som “Hvor
kan du se det henne i teksten?”, “Prøv at uddybe det?”.

Når dit barn kommer hjem fra eksamen
Det kan være svært for en elev at stå i karakterræset. Ligegyldigt hvor mange
gange skolen og hjemmet siger til de unge mennesker, at de ikke skal
sammenligne sig med andre elever, så gør de fleste det alligevel, og for mange
bliver 12 den eneste karakter, som er acceptabel i deres verden.
Karakterskalaen går fra -3 til 12 og alle skoler er forpligtet på at anvende
karakterskalaen professionelt, selvom det på dagen ikke altid virker retfærdigt,
når en elev, som har præsteret til karakteren 10 i løbet af året, “kun” får 7 til
eksamen. Der skal gives en karakter for den præstation, som eleven har ydet
til eksamen.

Som voksen kan vi dog hjælpe de unge mennesker på vej. Elever peger selv på,
at forældre gerne må spørge ind e er endt eksamen, men at det ikke skal være
“Hvad fik du?”. Eleverne peger på, at det er bedre, hvis det foregår vha
spørgsmål, som kan få karakteren uddybet, altså reflekterende spørgsmål som:

• Hvordan gik det i dag?
• Var du selv tilfreds med din indsats?
• Hvad er gået godt, og hvad gik knap så godt?
• Hvad har du lært til næste eksamen?
• Hvad vil du arbejde mere med? – Hvordan?

Afslutningvis
Vi håber, at ovenstående skriv har været med til at præcisere, hvad der venter
de unge mennesker i de kommende uger frem til dimission, hvor vi glæder os
til at se jer.

mvh
Team 9. årgang og ledelsen


