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Orientering til forvaltningen om skoler udtaget til nationale test i
skoleåret 2019/2020
Kære skolechef
Nedenfor følger en oversigt over de skoler i Dragør Kommune, som
Børne- og Undervisningsministeriet har udtaget til at gennemføre obligatoriske nationale test i indeværende skoleår. Alle landets skoler har den
25. marts 2020 fået direkte besked, hvis de er udtaget til at gennemføre
obligatoriske test i indeværende skoleår. Skolerne er udvalgt på afdelingsniveau.
Skoler i kommunen udtaget blandt de 20 procent af landets skoler med det laveste
karaktergennemsnit i de bundne 9. klasseprøver i dansk og matematik:
-

Ingen skoler udtrukket

Skolerne skal gennemføre alle obligatoriske nationale test på de klassetrin, hvor skolerne i skoleåret 2019/2020 har elever indskrevet.
Skoler i kommunen udtaget blandt de 20 procent af landets skoler uden overbygning,
der har de relativt dårligste resultater i de nationale test i dansk (læsning) og matematik i 6. klasse:
-

Ingen skoler udtrukket

Skolerne skal gennemføre alle obligatoriske nationale test på de klassetrin, hvor skolerne i skoleåret 2019/2020 har elever indskrevet.
Skoler i kommunen, der har klassetrin udtaget som en del af repræsentativt udsnit:
Dragør Skole
- 7. klassetrin

25. marts 2020

Nordstrandskolen
- 2. klassetrin
Skolerne skal gennemføre alle obligatoriske test på de(t) pågældende klassetrin.
Hvilke test er obligatoriske?
De obligatoriske nationale test er dansk (læsning) i 2., 4., 6. og 8. klasse,
matematik i 3., 6., og 8. klasse, engelsk i 4. og 7. klasse og fysik/kemi i 8.
klasse.
Hvornår skal skolerne gennemføre de obligatoriske nationale test?
De obligatoriske test skal aflægges i indeværende skoleår. Det anbefales,
at skolerne venter med at gennemføre de obligatoriske nationale test,
indtil den midlertidige lukning af skolerne er slut, således at eleverne kan
aflægge testene på skolen enten i indeværende testperiode, der slutter den
30. april 2020, eller i fraværsperioden. Fraværsperioden er aktuelt fastsat
fra den 18. maj til og med den 4. juni 2020. Børne- og Undervisningsministeriet vurderer løbende situationen omkring den midlertidige lukning
af skolerne og melder nærmere ud til skolerne, hvis der sker ændringer i
anbefalingerne vedrørende testafholdelse.
Skolerne skal i skoleåret 2019/20 ikke orientere forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene aktivt beder skolen om det.
Resultaterne af nationale test kan dog indgå på lige fod med andre test og
evalueringer mv. i dialogen med forældrene, fx ved skole-hjem-samtaler.
Baggrund for udtagelsen af skoler til at gennemføre obligatoriske test
Der er den 21. februar 2020 indgået aftale i folkeskoleforligskredsen om
nationale test. Af aftalen fremgår det, at aftalepartierne for skoleåret
2019/2020 blandt 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.
 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.
Folkeskoleforligskredsen har, i forlængelse af den indgåede politiske aftale, aftalt at udvide udvælgelsen af de 20 procent ringest præsterende
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skoler til også at omfatte skoler uden overbygning1. Det er aftalt, at skoler uden overbygning udvælges på baggrund af deres resultater i nationale
test i dansk (læsning) og matematik i 6. klasse.
Udmøntning af de aftalte initiativer kræver ændring af folkeskoleloven.
Der er den 27. februar 2020 fremsat lovforslag om ændring af folkeskoleloven2. Dertil er fremsat ændringsforslag til lovforslaget om at udvide
de 20 procent skoler til også at omfatte skoler uden overbygning. Lovforslaget er vedtaget i Folketinget tirsdag den 24. marts 2020 og træder i
kraft den 14. april 2020.
Spørgsmål om de nationale test
Spørgsmål om de nationale test kan rettes til Mette Borg Frees på telefon
33 92 55 74 eller til Mikkel Emil Zoega på telefon 20 33 59 22. Spørgsmål kan ligeledes sendes til nationaletest@stukuvm.dk.
Med venlig hilsen
Birte Iversen
Kontorchef
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

1

Defineret som skoler uden mindst 5 elever med indberettet karakter fra 9.-klasseprøverne i dansk og matematik de seneste to skoleår.
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L 126 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Gennemførelse af nationale test i skoleåret 2019/2020).
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