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Orientering til skoler og kommuner om afholdelse af nationale test i skoleåret 2019/2020
Politisk aftale om de nationale test
Der er den 21. februar 2020 indgået aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om nationale
test. Af aftalen fremgår det, at aftalepartierne for skoleåret 2019/2020 er
enige om, at:








Den enkelte skole i skoleåret 2019/2020 skal have mulighed for at
beslutte ikke at gennemføre nationale test i udvalgte eller alle fag og
klassetrin.
Børne- og Undervisningsministeriet udvælger et repræsentativt udsnit
af landets klasser, som fortsat pålægges at gennemføre de nationale
test. Herved får kommunerne et nationalt sammenligningsgrundlag
at måle deres klasser, klassetrin og skoler op imod.
De 20 procent af landets skoler, som har præsteret ringest i dansk og
matematik ved 9. klasseprøverne fortsat skal gennemføre alle ti obligatoriske test i skoleåret 2019/2020.
Skolerne ikke skal orientere forældrene om den enkelte elevs resultat,
medmindre forældrene beder skolen herom. Resultaterne af de nationale test kan dog indgå på lige fod med andre test mv. i dialogen med
forældrene, fx ved skole-hjem-samtaler.

Udmøntning af aftalens initiativer kræver ændring af folkeskoleloven.
Der er den 27. februar 2020 fremsat lovforslag om ændring af folkeskoleloven, som forventes at træde i kraft den 14. april 2020.
Obligatorisk testperiode i indeværende skoleår 2019/2020
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal gøre opmærksom på, at de
eksisterende regler om nationale test fortsat er gældende, indtil nye regler
forventeligt træder i kraft.
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I henhold til de gældende regler skal skoler gennemføre de obligatoriske
nationale test i perioden fra den 1. marts til den 30. april. Testene kan
bookes i testogprøver.dk, og det er muligt for skolerne at booke tid til afvikling af test i test-systemet i hele testperioden. Der er ingen begrænsninger for hvor mange skoler, der kan booke en test på et givet tidspunkt. Testene kan afholdes i hele perioden fra den 1. marts til den 30.
april 2020.
I lyset af den indgåede politiske aftale orienterer styrelsen nedenfor om,
hvordan skoler kan forholde sig, indtil et lovforslag forventeligt træder i
kraft medio april.
Skoler, der vil beslutte ikke at gennemføre test
Skoler, der ikke ønsker at gennemføre nationale test i udvalgte eller alle
fag og klassetrin i indeværende skoleårs obligatoriske testperiode, jf. muligheden i aftalen, kan vente med at booke test, indtil lovforslaget forventeligt træder i kraft 14. april 2020. Disse skoler vil, såfremt lovforslaget
vedtages, ikke skulle gennemføre nationale test i indeværende skoleår,
medmindre skolerne er en del af det udtrukne, repræsentative udsnit eller
blandt de 20 procent af landets skoler, der har præsteret ringest i 9. klasseprøverne i dansk og matematik.
Skoler, der forsat vil gennemføre test
Skoler, der fortsat vil gennemføre test, kan booke og gennemføre dem,
som de plejer. Testsystemet fungerer uændret. Skolerne er dog ikke, jf.
også ovenstående, forpligtede til at orientere forældrene om den enkelte
elevs resultat, medmindre forældrene beder skolen herom.
Skoler med klasser, der udtrækkes i repræsentativt udsnit til at gennemføre test
Skoler med klasser, som af Børne- og Undervisningsministeriet udtages
til at gennemføre nationale test som en del af et repræsentativt udsnit, vil
modtage en særskilt meddelelse herom hurtigst muligt, forventeligt medio marts 2020. Skolerne vil i samme meddelelse modtage besked om,
hvilke klasser på skolen, der skal gennemføre test i indeværende skoleårs
obligatoriske testperiode. I udtrækket af det repræsentative udsnit defineres skoler som afdelinger med selvstændigt institutionsnummer.
Skoler blandt de 20 procent, der har præsteret ringest i 9.-klasseprøverne i dansk og
matematik, som skal gennemføre alle ti obligatoriske test
Skoler, der er blandt de 20 procent af landets skoler, der har præsteret
ringest ved 9.-klasseprøverne i dansk og matematik, skal gennemføre alle
ti obligatoriske test i indeværende testperiode.
Skolerne vil blive udtaget på baggrund af deres resultater ved de bundne
9.-klasseprøver i dansk og matematik (skriftlig dansk, mundtlig dansk og
skriftlig matematik). Udtagelsen vil blive baseret på skolernes opnåede
karaktergennemsnit ved disse prøver i de seneste to år, dvs. skoleårene
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2017/2018 og 2018/2019. De skoler, som udtages som en del af de 20
procent, vil modtage en særskilt meddelelse hurtigst muligt, forventeligt i
uge 10. I udtrækket af de 20 procent defineres skoler som afdelinger med
selvstændigt institutionsnummer.
Skoler, hvor ingen elever har aflagt prøver i de to skoleår, vil ikke kunne
udtages som en del af de 20 procent. Det gælder fx skoler, der ikke har
undervisning på 9. klassetrin. Derudover vil der ikke bliver udtrukket
skoler, der udelukkende tilbyder specialundervisning.
Hvem beslutter, om en skole ikke skal gennemføre test i indeværende skoleår?
Af det fremsatte lovforslag fremgår det, at de obligatoriske test fortsat
som udgangspunkt skal afholdes og anvendes som led i den løbende evaluering, men at skolens leder får mulighed for at beslutte, at skolen undlader at afholde nogle eller alle testene. Hvis skolelederen undlader at
træffe beslutning om, at der ikke afholdes test, skal skolen afholde alle
obligatoriske test efter testbekendtgørelsens § 1.
Skolelederen vil kunne orientere forældrene og det undervisende personale om beslutningen om, hvorvidt der afholdes nationale test, på sædvanlig vis, fx via AULA.
Kommunalbestyrelsen kan som led i fastlæggelsen af mål og rammer for
skolens virksomhed, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, 1. pkt., træffe beslutning om, at en eller flere skoler i kommunen skal afholde nationale
test, eller at en eller flere skoler ikke skal afholde de nationale test, medmindre de bliver det pålagt, jf. ovenstående. Skolelederne på skolerne i
kommunen vil herefter tjenstligt være forpligtede til at føre denne beslutning ud i livet på skolerne.
Skoler og kommuner skal ikke meddele til Børne- og Undervisningsministiet, hvorvidt de beslutter, at de nationale test ikke skal gennemføres i
indeværende skoleår.
Obligatoriske test fra næste skoleår 2020/2021
Det fremgår af den indgåede politiske aftale, at aftalepartierne er enige
om, at Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører mindre forbedringer af det eksisterende testsystem i løbet af 2020, så de obligatoriske
nationale test - det vil sige ikke stikprøvebaseret, men heldækkende - kan
gennemføres fra skoleåret 2020/21, og frem til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem træder i kraft.
Skoler og kommuner skal således forvente igen at gennemføre obligatoriske nationale test fra skoleåret 2020/2021.
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Med venlig hilsen
Birte Iversen
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