
                                Til 9.gmx12 
Mundtlige og skriftlige 9.kl.eksaminer, FP9, maj-juni 2021  
Alle prøver er obligatoriske. Flere fag er mulige prøvefag (såkaldte ”udtræksfag”). 

Bundne prøver  

Alle elever skal til 7 bundne eksaminer: 
Dansk: mundtlig eksamen  

2 skriftlige eksaminer:  a. Skriftlig fremstilling  
b. Retskrivning hhv. læsning  

Engelsk:  mundtlig eksamen  

Matematik: 2 skriftlige eksaminer: a. Matematik uden hjælpemidler  

b. Matematik med hjælpemidler  
 

Fysik/kemi, biologi & geografi:  mundtlig fælles-faglig-praktisk prøve  

 

Mulige prøver - udtræk  
Endvidere skal alle elever til 2 prøver, der udtrækkes i Børne- og uv.-ministeriet:  

a. Et af følgende fag:  
Geografi  - skriftlig eksamen, multiple choice via internet  

Biologi  - skriftlig eksamen, multiple choice via internet  
Fysik/kemi  - skriftlig eksamen, multiple choice via internet  
Matematik  - mundtlig eksamen  

Idræt  - praktisk eksamen (fremvisning af praksisprogram) & samtale  
  

b. Og et af følgende fag:  
Engelsk  - skriftlig eksamen  
Tysk/fransk  - mundtlig eksamen eller skriftlig eksamen  

Historie  - mundtlig eksamen  
Samfundsfag  - mundtlig eksamen  

Kristendomskundskab - mundtlig eksamen  
 
Har man hverken tysk eller fransk, eller er kristendomskundskab fravalgt, og bliver et 

af disse fag udtrukket, så har Ministeriet valgt det fag, man så skal til prøve i.  
 

Tidsplan  
Alle skriftlige prøver finder sted i perioden 3. maj - 11.maj.  
Datoen for meddelelse til elever og lærere om udtræksfag er 26. april 

Mundtlige prøver placeres i perioden 27. maj - 23. juni (11.juni er dog reserveret til 
afholdelse af evt. optagelsesprøver på gymnasiale uddannelser). Vi tilstræber at have 

sidste prøvedag senest 21. juni ad hensyn til Dimissionsfesten 22. juni. 
  
NB! Fra 12. maj og frem til Sidste Skoledag 25. maj er der almindelig skolegang 

alle dage, hvor eleven ikke har eksamen.  
På dage, hvor eleven går til skriftlig eksamen, er der til gengæld ikke undervisning. 

Alle lærere med fag, der er mulig 9.kl.eksamen i, arbejder, som skulle netop deres fag 
være blandt de udtrukne. 
 

Venlig hilsen Thomas Reitz Larsen 


