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IKTIN – Sags nr.: 2021-17487 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en rap-

port, der viser, hvor mange elever i folkeskolens specialklasser, der bliver indstillet til og 

gennemfører en adgangsgivende afgangsprøve fra folkeskolen. 

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit) 

 

 

Svarnotat 

(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke) 

 

 

1. behandling 

 

Naalakkersuisut takker for beslutningsforslaget fra medlem af Inatsisartut Nivi Olsen (Demo-

kraatit).  

 

Naalakkersuisut er enig med forslagsstiller i, at flest mulig elever skal forlade folkeskolen 

med en afgangsprøve, som giver den enkelte elev mulighed for at påbegynde det uddannelses-

forløb, som han eller hun måtte ønske.  

 

Som udgangspunkt skal alle elever afslutte folkeskolen med den obligatoriske afgangsprøve, 

men muligheden for fritagelse foreligger. Det er skolelederen, som træffer afgørelse om, at en 

elev kan fritages for folkeskolens afgangsprøver.  

 

En elev kan fritages på grund af betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Fritagel-

se kan også ske, hvis eleven har utilstrækkelige grønlandsk- eller danskkundskaber, hvis ele-

ven for nylig er ankommet fra et andet land. Fritagelse skal altid ske efter samråd med elevens 

forældre. Afgørelsen om fritagelse forudsætter, at der forinden er taget stilling til, om eleven 

vil kunne aflægge prøve på særlige vilkår.  

 

I svar på § 37 spørgsmål 2021/40 fremgår det: ”Uddannelsesstyrelsen har udarbejdet vejled-

ningen ”Prøve på særlige vilkår og fritagelse”, hvor formålet er at forklare regler og rammer 

for aflæggelse af prøve på særlige vilkår, samt tydeliggøre de muligheder skolen har for at 

tilrettelægge folkeskolens afgangsprøver for elever, der har fysiske og/eller psykiske funkti-

onsnedsættelser eller tilsvarende vanskeligheder. Ved anvendelse af prøve på særlige vilkår 

gives elever mulighed for at deltage ved afgangsprøverne med de hjælpemidler eller inden for 

de rammer, som den individuelle elev har brug for – disse elever ville måske ellers være ble-

vet fritaget for prøve.” Denne vejledning blev publiceret i september 2020.  

 

I henhold til § 24 i ”Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar om den afsluttende eva-

luering i folkeskolen” skal skolens leder tilbyde særlige prøvevilkår for elever med fysisk 

eller psykisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder, når dette er 

nødvendigt for at ligestille disse elever med andre med hensyn til at kunne gennemføre prø-

ven. 
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En rapport, der belyser, hvor mange elever i folkeskolen, og særligt i specialklasser, der hen-

holdsvis bliver fritaget, indstillet til og gennemfører folkeskolens afgangsprøve, kan være 

med til at synliggøre årsager til fritagelse for folkeskolens afgangsprøver, samt hvor stort an-

tallet af fritagelser er. Rapporten vil således kunne medvirke til at rette målrettet fokus på det-

te vigtige område. 

 

På denne baggrund indstiller Naalakkersuisut forslaget til vedtagelse. 

 

 


