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Ændringsforslag 
 

til 
 

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen 

(Gennemførelse af nationale test i skoleåret 2019/2020) 
(L 126) 

 
 
 

Af undervisningsministeren, tiltrådt af … 
 

Til § 1 
 
1) I den under nr. 2 foreslåede indsættelse i § 13, stk. 3, efter 1. pkt. som nye punktummer ændres »et antal klasser og 
skoler« til: »et antal klasser og et antal skoler«. 
[Udvidelse af gruppen af skoler, der af børne- og undervisningsministeren kan udvælges til at aflægge nationale test] 
 
 

B e m æ r k n i n g e r 
 

Til nr. 1 
Med lovforslagets § 1, nr. 2, indsættes to nye punktummer i folkeskolelovens § 13, stk. 3, hvor det nye 2. pkt. giver sko-

lens leder mulighed for at beslutte ikke at afholde og anvende nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin, og det 

nye 3. pkt. giver børne- og undervisningsministeren mulighed for at vælger et antal klasser og et antal skoler, som uan-

set 2. pkt. skal afholde disse test. 

Ændringsforslaget tilsigter at udvide gruppen af skoler i det foreslåede nye 3. pkt., således at børne- og undervisnings-

ministerens kompetence til at vælge skoler, der skal aflægge nationale test desuden anvendes til at udtage de 20 pct. 

ringest præsterende skoler uden overbygning, dvs. skoler, der ikke har registreret prøvekarakterer i 9. klasse, som også 

vil skulle aflægge alle obligatoriske test, jf. testbekendtgørelsens § 1. 

Skolerne forventes at blive udtaget på baggrund af deres resultater i nationale test i dansk, læsning, og matematik i 6. 

klasse i de seneste to år. Det forventes endvidere, at udtagelsen vil blive baseret på skolernes testresultater i skoleårene 

2017/2018 og 2018/2019. Derved vil udtagelsen ikke svare fuldstændig til – men basere sig på – den opgørelsesmetode, 

der også benyttes ved identifikationen af risiko for vedvarende dårlig kvalitet på en folkeskole eller i skolevæsenet i 

forbindelse med børne- og undervisningsministerens tilsyn med folkeskolers kvalitetsudvikling, jf. folkeskolelovens § 

57 d. Skoler, hvor ingen elever har aflagt test i 6. klasse i de to skoleår, vil ikke kunne udtages. Derudover vil der ikke 

bliver udtrukket skoler, der udelukkende tilbyder specialundervisning. 

Det bemærkes, at testresultater for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, kommuner og regioner 

m.v., bortset fra opgørelser på landsplan, samt testopgaver, herudover fortsat er fortrolige, jf. folkeskolelovens § 55 b.  
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