
Test og prøver: 

Lærerne gennemfører, som en integreret del af undervisningen, deres egne evalueringer som 
hentes fra de anvendte læremidler. 
Herudover gennemføres følgende tests/prøver i dansk (dan) og matematik (mat) i et samarbejde 
med lærerne og skolens læse- og matematikvejledere:  

Dansk 

Nedenstående tests og prøver bruges til hele klassen. Herefter kan der suppleres med en 
individuel læsetest, hvis det vurderes, at der er behov for dette. Ved mistanke om ordblindhed 
anvendes ordblindetesten fra Undervisningsministeriet. 

0. klasse KTI-test (efteråret), Vanillascreening (sprogscreening) inden efterårsferien og 
Læseudviklingstest i foråret 

1. klasse Ordlæseprøve (PEF) i efteråret og OS64 i december. 

2. klasse OS120 i efteråret, ST2 i foråret og DVO i maj. 

3. klasse SL60 i efteråret, SL40 i foråret og ST3 i januar. 

4. klasse SL40 i foråret (opfølgningstest) og ST4 i foråret. 

5. klasse LÆS 5 og ST5 i maj. 

6. klasse TL1 og ST6 i oktober 

7. klasse TL2 og ST7 i november og diverse læse- og retskrivningsprøver. 

8. klasse TL3 og ST8 i januar samt FSA læse- og retstavningsprøver (Folkeskolens afgangsprøver). 

9. klasse FSA læse- og retstavningsprøver (Folkeskolens afgangsprøver). 

10. klasse FSA 10. klasseprøven. 

 

Matematik 

I løbet af maj testes eleverne i følgende klasser: 

2. klasse (MAT2) 

4. klasse (MAT4) 



5. klasse (MAT5) 

6. klasse (MAT6) 

Efterfølgende udarbejdes der en plan med et forløb for opfølgning af testen, så de sidste 3 uger af 
skoleåret bruges på at støtte de elever, som har haft udfordringer i testen. Planen for den enkelte 
elev udarbejdes i juni, og hjemmet orienteres om hvilke specifikke emner, eleven har svært ved, 
og hvilke ekstra materialer der i den forbindelse er udleveret til eleven. 

 

Prøver, terminsprøver og større opgaver som en del af evalueringen: 
7. klasse: afholder skriftlige prøver i dansk og matematik inden sommerferien. 
 
8. klasse: afholder skriftlige terminsprøver i efteråret og inden sommerferien afholdes der udover 
de skriftlige prøver også mundtlige prøver i hovedfagene samt et udtræksfag. Desuden udarbejdes 
der ligeledes en projektopgave med efterfølgende fremlæggelse. 
 
9. klasse: afholder skriftlige terminsprøver i efteråret og inden sommerferien går eleverne til FP9-
afgangsprøve. Desuden udarbejdes der ligeledes en projektopgave med efterfølgende 
fremlæggelse. 
 
10. klasse: afholder skriftlige terminsprøver i efteråret, og inden sommerferien går eleverne til 
FP10-afgangsprøve. Desuden udfører den enkelte elev i 10. klasse en OSO-opgave (obligatorisk 
selvvalgt opgave) med efterfølgende fremlæggelse. 

 

 


