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Afvikling af mundtlig udtræksprøve ved folke-
skolens 9. klasses afgangsprøve 

Som det har kunnet læses på bl.a. 

KL’s hjemmeside, har KL og Lærer-

nes Centralorganisation (LC) indgået 

forlig om ændring af arbejdstidsafta-

len for lærere. Forliget, der gør det 

muligt at gennemføre en mundtlig 

udtræksprøve ved folkeskolens af-

gangsprøve i 9. klasse. 

 

Undervisningsministeriet har den 24. 

januar 2007 sendt et brev til kommu-

nerne og skolerne om, at det bliver 

muligt for kommunerne at indføre en 

mundtlig udtræksprøve allerede i in-

deværende skoleår.  

 

Indholdet af forliget mellem KL og 

LC er, at fra skoleåret 2007/08 kan 

følgende modeller anvendes ved af-

vikling af mundtlig prøve i udtræks-

fagene: 

1. Potentielle eksaminatorer og 

censorer planlægges med forven-

tet eller aftalt tid til afvikling af 

prøverne. 

2. De lærere, der skal gennemføre 

udtræksprøver, betales for opga-

ven med en særlig timetakst.  

3. Kombinationer af 1 og 2. 

  

Det er kommunen, som vælger hvil-

ken model, der benyttes for den en-

kelte lærer. Modellen behøver ikke 

være ens for alle lærere.  

 

For indeværende skoleår 2006/07 er 

parterne enige om, at der er tale om 

en meget særlig situation, hvor der 

ikke kunne tages højde for opgaven 

ved skoleårets planlægning og ved 

udarbejdelse af lærernes aktivitetspla-

ner.  

 

Med det formål at skabe mulighed 

for at skolerne – også under hensyn 

til omkostningerne - kan gennemføre 

mundtlige udtræksprøver allerede i 

indeværende skoleår, opfordres de 

lokale parter til at finde en praktisk 

og administrerbar løsning for indevæ-

rende år. Dette kan blandt andet om-

fatte omlægning/ændring af arbejds-

opgaver for lærerne samt åbning af 

indgåede aftaler. 

 

Såfremt kommunen/skolen beslutter, 

at det er hensigtsmæssigt at gennem-

føre mundtlige udtræksprøver, selv-

om det ikke er muligt at gennemføre 

disse alene gennem omlægning/ 

ændring af arbejdsopgaver, honoreres 

de lærere, der skal udføre eksaminati-

on og censur, med betaling for den 
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yderligere arbejdstid svarende til be-

talingen i model 2. 

 

Timesatsen i model 2 udgør 191,00 

kr. (31/3 2000-niveau) pr. time. 

Timesatsen er pensionsgivende for 

overenskomstansatte, dog undtaget 

overenskomstansatte lærere, som har 

ret til tjenestemandspension, jf. over-

enskomstens § 10, stk. 5 og 6. Timer, 

der honoreres efter model 2, kan ikke 

samtidig udløse akkordtillæg efter 

overenskomstens § 15. 

 

./. Forliget vedhæftes som bilag. 

 

Når forliget er godkendt af Kommu-

nernes Lønningsnævn udsendes et 

protokollat til overenskomsten for 

lærere m.fl. i folkeskolen og ved spe-

cialundervisning for voksne. 

 

 


