
 
Rektor fra Midtfyns Gymnasium skriver følgende: 
 
Hvis I ikke giver jeres elever FP9, gælder følgende: 
  
Efter 9. klasse: Eleven mister retskrav på optagelse på gymnasiet og kan kun optages efter at have bestået 
en optagelsesprøve, se §7. Desuden mister eleven muligheden i det hele taget for at søge ind på hf efter 9. 
klasse, da de ikke kan komme til optagelsesprøve til hf efter 9. klasse, hvis ikke de lever op til retskrav. 
  
Efter 10. klasse: Eleven kan ikke kompensere for den manglende FP9 ved i 10. klasse, f. eks. på efterskole at 
gå op i alle fag, se §9, stk. 4. Eleverne skal altså, selvom de tager en fuld 10. klasse og uanset resultatet af 
denne, til optagelsesprøve for at komme i gymnasiet. Der har en overgang været tvivl om dette, bl.a. fordi 
ministeriet i første omgang fejlinformerede og senere trak udmeldte tilbage. 
  
Det lyder måske skræmmende, men det er vores erfaring, at eleverne fra de prøvefri skoler så at sige altid 
består optagelsesprøven. Vi har kun et år oplevet problemer, og det var det første år med de nye 
optagelsesprøver (2019), hvor 3 – 4 dumpede første gang, og det skyldtes, at de undervurderede prøven, f. 
eks gik de en time eller mere før prøvens sluttidspunkt. De bestod alle 2. gang. 
  
Min erfaring er, at eleverne fra de prøvefrie skoler er overordentlig gymnasieegnede og har nogen af de 
kompetencer, som vi sætter pris på: selvstændighed, kritisk stillingtagen, ”growth mindset”, social 
intelligens mm. 
Derfor synes jeg heller ikke, at I skal lade en lidt bøvlet optagelsesproces til gymnasiet stå i vejen, hvis I 
ønsker at blive prøvefrie. Jeg kan anbefale, at I taler med Ryslinge Friskole om sagen. 
  
Vh Søren 
  
Søren Hvarregaard  
Rektor 

           

 
Rektor fra Svendborg Gymnasium skriver: 
 
Hej Jakob 
  
De skal jo til prøve, som du skriver, hvis de søger direkte optag fra 9. kl. Og de fleste bliver så efterfølgende 
optaget fra 10. klasse på baggrund af deres uddannelsesparathedserklæring og karakterer. – så ikke et 
problem på den måde men… 
  
Det betyder så at elever, som ikke bliver erklæret udd.parat og/eller ikke har/får karaktersnittet så også 
skal til prøve og ikke kan falde tilbage på deres 9. klasses eksamen som i dag. (hvis den altså er på mindst 
5). De har altså en mulighed mindre og skal bestå 10. klassen og indstilles. 
  
Det skal eleverne i hvert fald have tydeligt at vide 
  
Vi har blandede oplevelser med prøverne, de fleste fra prøvefri skoler består mens billedet er noget 
anderledes fra skoler, hvor man ”bare” ikke kan klare det faglige niveau. 



 


