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Bestemmelser vedr. forlængelser ved prøver på GF1, GF2 og hovedforløb. 

Med udgangspunkt i BEK 555 af 27/04/2022 

  

 Forberedelse i 
prøvesituationen 

Forlængelse af 
forberedelsestiden 

Forlængelse i 
eksaminationen 

Læsevejleder 
opgaver 

Dansk 60 minutter 30 minutter Talelidelse* 
5 minutter eller 
mere, hvis det 
skønnes 
nødvendigt  

Vurdere 
talelidelsers 
omfang 
 
 

 Teste 
læsehastighed 
efter elevers 
ønsker 

Naturfag 
F/E 

Ingen 
forberedelse  
 

 
 

Talelidelse* 
5 minutter eller 
mere, hvis det 
skønnes 
nødvendigt 

Vurdere 
talelidelsers 
omfang 
 

Specifikke 
sproglige 
vanskeligheder  
5 minutter 

Vurdere 
omfang af 
specifikke 
sproglige 
vanskeligheder 

Naturfag 
D/C, Kemi 
C, 
Matematik 
C og Fysik 
C 

30 minutter 30 minutter Talelidelse* 
5 minutter eller 
mere, hvis det 
skønnes 
nødvendigt 
 

Vurdere 
talelidelsers 
omfang 
 

Teste 
læsehastighed 
efter elevers 
ønsker 

Specifikke 
sproglige 
vanskeligheder  
5 minutter 

Vurdere 
omfang af 
specifikke 
sproglige 
vanskeligheder 
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 Forberedelse i 
prøvesituation
en 

Forlængelse af 
forberedelsestid
en 

Forlængelse i 
eksamination
en 

Læsevejleder 
opgaver 

Engelsk 60 minutter  30 minutter Talelidelse* 
5 minutter 
eller mere, 
hvis det 
skønnes 
nødvendigt 

Vurdere 
talelidelsers 
omfang 

Teste 
læsehastigh
ed efter 
elevers 
ønsker 

Samfundsfag Ingen 
forberedelse 

 Talelidelse* 
5 minutter 
eller mere, 
hvis det 
skønnes 
nødvendigt 
 
 
 
 

Vurdere 
talelidelsers 
omfang 

Teste 
læsehastigh
ed efter 
elevers 
ønsker 

Specifikke 
sproglige 
vanskelighed
er  
5 minutter 

Vurdere 
omfang af 
specifikke 
sproglige 
vanskelighe
der 

Uddannelsesspecifi
kke fag 

Ingen 
forberedelse 

 Talelidelse* 
5 minutter 
eller mere, 
hvis det 
skønnes 
nødvendigt 

Vurdere 
talelidelsers 
omfang 
 

Specifikke 
sproglige 
vanskelighed
er  
5 minutter 

Vurdere 
omfang af 
specifikke 
sproglige 
vanskelighe
der 
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 Forberedelse i 
prøvesituatione
n 

Forlængelse af 
forberedelsestide
n 

Forlængelse i 
eksaminatione
n 

Læsevejleder 
opgaver 

Afsluttend
e prøve 

Ingen 
forberedelse 

 Talelidelse* 
5 minutter eller 
mere, hvis det 
skønnes 
nødvendigt 
 
Specifikke 
sproglige 
vanskeligheder  
5 minutter 

Vurdere 
talelidelsers 
omfang 
 
Vurdere 
omfang af 
specifikke 
sproglige 
vanskelighede
r 
 

 

*Talelidelser er stammen, løbsk tale, følger af sygdomme i taleorganer og hjerne samt 
artikulationsvanskeligheder ved nedsat hørelse. 

Hjælpemidler ved prøver på SOSU uddannelsen, der henvises til Bekendtgørelse 41 af 
16/01/2014 paragraf 14. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427#Kap4 

Samt råd og vink til erhvervsrettet eksamensbekendtgørelse side 6 
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/proever-og-eksamen/om-proever-og-
eksamen 

 

 

 

 

 

 

 

111119_doko/mast 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427#Kap4
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/proever-og-eksamen/om-proever-og-eksamen
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/proever-og-eksamen/om-proever-og-eksamen

