
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2022

Forslag
til

Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler
(Permanentgørelse af forsøg med prøver i dansk og matematik på efterskoler og frie fagskoler godkendt med et samlet særligt 

undervisningstilbud)

§ 1

I lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1903 af 6. oktober 2021, foretages 
følgende ændringer:

1. I § 5 a, stk. 1, indsættes efter »prøverne«: », jf. dog stk. 
6«.

2. I § 5 a indsættes efter stk. 4 som nye stykker:
»Stk. 5. En skole godkendt efter § 1, stk. 4, der afholder 

prøver, jf. stk. 4, kan tilbyde en elev alene at aflægge prøve 
i dansk og matematik på 9. klassetrin, hvis eleven ikke har 
de nødvendige forudsætninger for at gennemføre flere af 
folkeskolens prøver.

Stk. 6. En skole godkendt efter § 1, stk. 4, som har med-
delt Børne- og Undervisningsministeriet, at den ikke afhol-
der folkeskolens afgangseksamen, prøven på 8. klassetrin og 
9.-klasseprøverne, jf. stk. 1, kan tilbyde folkeskolens prøver 
i dansk og matematik på 9. klassetrin til de elever, der har de 
nødvendige forudsætninger herfor. De regler om 9.-klasse-

prøverne, der gælder for folkeskolen og dens elever, gælder 
tilsvarende for en skole godkendt efter § 1, stk. 4, og dens 
elever, når skolen afholder prøver i dansk og matematik.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 7 og 8.

3. I § 5 a, stk. 5, der bliver stk. 7, indsættes efter »stk. 
1-3«: », 5 og 6«, og efter »herfor« indsættes: », og om vur-
dering af elevers forudsætninger ved tilbud om aflæggelse af 
9.-klasseprøver i dansk og matematik, jf. stk. 5 og 6«.

4. § 51, 2. og 3. pkt., ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2022.
Stk. 2.  Regler fastsat i medfør af § 5 a, stk. 5, i lov om 

efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1903 
af 6. oktober 2021, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller 
afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 5 a, stk. 7, i lov 
om efterskoler og frie fagskoler, jf. denne lovs § 1, nr. 2 og 
3.

Folketinget, den 22. marts 2022

Henrik Dam Kristensen

/ Erling Bonnesen

Til lovforslag nr. L 95 Folketinget 2021-22

Børne- og Undervisningsmin., j.nr. 21/12797
AX027524


	§ 1
	1
	2
	3
	4

	§ 2

