Skoleåret
2020/21

Orienteringsbrev

om nationale test
Kære skoleleder
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ser frem til et godt samarbejde med dig og din skole i det nye skoleår i 2020/2021. Alle landets folkeskoler og specialskoler, der underviser
efter folkeskoleloven, skal gennemføre de obligatoriske test i den obligatoriske testperiode, som er fra den 1. marts til den 30. april 2021.
Du kan videresende dette orienteringsbrev til alle faglærere, læse- og matematikvejledere mv., som kan/skal gennemføre nationale test i det nye skoleår.
På disse fag og klassetrin er der frivillige og obligatoriske test i skoleåret 2020/2021
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I kan få svar på spørgsmål af teknisk
karakter hos Styrelsen for It og Læring Support på telefon 70 21 21 55
eller ved at oprette en supportsag via
https://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/5/create/55.
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Fysik/Kemi

Hvis I har spørgsmål til
testene

O

Geografi
Biologi

Desuden kan I finde online-hjælp på
https://viden.stil.dk/x/bAXD og læse
mere på www.testogprøver.dk.
Kommentarer eller spørgsmål til
testene i øvrigt kan stilles til Styrelsen
for Undervisning og Kvalitet på
tlf. 33 92 61 00 eller sendes til
fp@stukuvm.dk

Dansk som
andetsprog
På alle klassetrin, som er markeret med rødt, kan der gennemføres frivillige test.
O står for obligatoriske test.
I kan tage en frivillig test på klassetrinnet under, på klassetrinnet over og på det samme
klassetrin, som testen er obligatorisk på. Hvis I vælger at tage en frivillig test på samme
klassetrin, som den obligatoriske test tages på, kan den dog kun tages i den frivillige
testperiode i efteråret. Det skyldes, at den frivillige test ikke skal bruges som direkte
testtræning lige op til den obligatoriske test.
Forbedringer af testsystemet forud for den obligatoriske testperiode i foråret 2021
Der er den 21. februar 2020 indgået aftale i folkeskoleforligskredsen om nationale test.
Det fremgår af aftalen, at aftalepartierne er enige om, at Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører mindre forbedringer af det eksisterende testsystem i løbet af 2020,
som skal gøre testene mere retvisende på elevniveau.
Det fremgår samtidig af aftalen, at aftalepartierne er enige om – inden udgangen af 2020
– at aftale et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, som skal træde i kraft hurtigst
muligt.
Orienteringsbrev om nationale test i skoleåret 2020/2021

Testperioder
De nationale test bliver i 2020/21 gennemført i følgende perioder:

Test

Hvornår gennemføres testene?

Frivillige test i
efteråret

5. oktober til
30. november

Frivillige test i
foråret

1. marts til 30. april

Obligatoriske test

1. marts til 30. april

Fraværsperiode for
obligatoriske test

21. maj til 7. juni

