Prøve

Niveau /retning

Prøveform

Dansk som andetsprog

GED

Portfolio / mundtlig

Matematik

GED

Portfolio /mundtlig

Engelsk

GED

Portfolio / mundtlig

Samfundsfag

GED

Portfolio /mundtlig

Naturfag

GED

Portfolio / mundtlig

Dansk som andetsprog

GED

Portfolio /mundtlig

Identitet og Medborgerskab

GED

Portfolio / mundtlig

PASE

G

Praktisk prøve over 2 dage

Eksaminationstid
Gruppe / individuel
FGU prøver i almene fag
30 minutter pr. elev inklusive
Individuel
votering
Individuel, gruppeprøve op til 3
30 minutter pr. elev inklusive
elever
votering
Individuel, gruppeprøve op til 3
30 minutter pr. elev inklusive
elever
votering
30 minutter pr. elev inklusive
Individuel, gruppeprøve
votering
30 minutter pr. elev inklusive
Individuel
votering
30 minutter pr. elev inklusive
Individuel
votering
30 minutter pr. elev inklusive
votering
Individuel, gruppeprøve
2 dage til stillet case med 5
delopgaver. Mundtlig eksmination
Praktisk prøve kan løses i grupper. dagen efter endt praktisk prøve.
Mundtlig eksamination er
Varrighed: 30 minutter in klusive
individuel
votering

Obligatorisk / Udtræk

Bedømmelse

Obligatorisk

7-trins skala

Obligatorisk

7-trins skala

Udtræk

7-trins skala

Udtræk

7-trins skala

Udtræk

7-trins skala

Udtræk

7-trins skala

Udtræk

7-trins skala

Udtræk

7-trins skala

Alternative prøveformer

FGU Fagprøve

Byg, bolig & anlæg

FGU niveau 3

Praktisk prøve over flere dage/portfolio

Individuel, gruppeprøve

Handel og kundeservice

FGU niveau 3

Portfolio

Individuel

Industri

FGU niveau 3

Praktisk prøve over flere dage/portfolio

Individuel, gruppeprøve

Jordbrug, skovbrug og fiskeri

FGU niveau 3

Portfolio

Individuel

Kommunikation & medier

FGU niveau 3

mad & ernæring

FGU niveau 3

Miljø & genbrug

FGU niveau 3

2-5 dage praktisk prøve. Tiden er
på forhånd defineret af læreren.
Mundtlig eksamination afvikles
dagen efter endt praktisk prøve.
Tid: 30 minutter inklusive votering. Obligatorisk
30 minutter pr. elev inklusive
votering
Obligatorisk
2-5 dage praktisk prøve. Tiden er
på forhånd defineret af læreren.
Mundtlig eksamination afvikles
dagen efter endt praktisk prøve.
Tid: 30 minutter inklusive votering. Obligatorisk
30 minutter pr. elev inklusive
votering
Obligatorisk

2-5 dage praktisk prøve. Tiden er
på forhånd defineret af læreren.
Mundtlig eksamination afvikles
dagen efter endt praktisk prøve.
Praktisk prøve over flere arbejdsdage
Individuel, gruppeprøve
Tid: 30 minutter inklusive votering. Obligatorisk
En dags prøve, hvor tiden på
Prøven gennemføres som
forhånd er defineret af
holdprøve. Eleverne arbejder
eksaminator. Undervejs 30
sammen enten som en enhed eller minutters samtale mellem
delt op i grupper. Prøven skal
eksaminator, censor og elev. Ikke
afspejle en produktion i køkkenet, nødvendigvei sammenhængende.
som eleverne typisk vil arbejde
Votering foregår efter prøvens
Praktisk prøve på en arbejdsdag/portfolio sammen om til hverdag.
afvikling.
Obligatorisk
30 minutter pr. elev inklusive
Portfolio
Individuel / gruppeprøve
votering
Obligatorisk

Bestået / Ikke bestået

Potfolio

Bestået / Ikke bestået

Bestået / Ikke bestået

Portfolio

Bestået / Ikke bestået

Bestået / Ikke bestået

Portfolio, Praktisk prøve på en
arbejdsdag

Bestået / Ikke bestået

Portfolio

Bestået / Ikke bestået

Motor & mekanik

FGU niveau 3

Praktisk prøve på en arbejdsdag/portfolio Individuel / gruppeprøve

Musisk og kunstnerisk produktion

FGU niveau 3

Praktisk prøve på en arbejdsdag/portfolio Individuel / gruppeprøve

Omsorg & sundhed

FGU niveau 3

Portfolio

Service & transport

FGU niveau 3

Praktisk prøve på en arbejdsdag/portfolio Individuel / Gruppe

FGU niveau 3

Individuel / gruppeprøve op til 4
Praktisk prøve på en arbejdsdag/portfolio elever

turisme, kultur og fritid

Individuel / gruppeprøve

En dags prøve, hvor tiden på
forhånd er defineret af
eksaminator. Undervejs 30
minutters samtale mellem
eksaminator, censor og elev. Ikke
nødvendigvei sammenhængende.
Votering foregår efter prøvens
afvikling.
En dags prøve, hvor tiden på
forhånd er defineret af
eksaminator. Undervejs 30
minutters samtale mellem
eksaminator, censor og elev. Ikke
nødvendigvei sammenhængende.
Votering foregår efter prøvens
afvikling.
30 minutter pr. elev inklusive
votering
En dags prøve, hvor tiden på
forhånd er defineret af
eksaminator. Undervejs 30
minutters samtale mellem
eksaminator, censor og elev. Ikke
nødvendigvei sammenhængende.
Votering foregår efter prøvens
afvikling.
En dags prøve, hvor tiden på
forhånd er defineret af
eksaminator. Undervejs 30
minutters samtale mellem
eksaminator, censor og elev. Ikke
nødvendigvei sammenhængende.
Votering foregår efter prøvens
afvikling.

Obligatorisk

Bestået / Ikke bestået

Portfolio

Obligatorisk

Bestået / Ikke bestået

Portfolio

Obligatorisk

Bestået / Ikke bestået

Obligatorisk

Bestået / Ikke bestået

Portfolio

Bestået / Ikke bestået

Portfolio, Praktisk prøve på en
arbejdsdag

Obligatorisk

