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OBS:  

Dette tillæg beskriver midlertidige afvigelser ift. den gældende 

prøvebestemmelse for SSH 

Tillægget vedrører KUN den afsluttende prøve på SSH 

Tillægget ophører, så snart tiltag mhp. forebyggelse og afhjælpning 

ifm. covid-19 tillader det 

AFVIGELSER 
Her beskrives ændringer ift. den eksisterende tekst i prøvebestemmelsen 

 

Ad. Generelt 
I tillæg til gældende love og bekendtgørelser tager prøvebestemmelsen i denne periode 

udgangspunkt i:  
 

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i 
forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 nr. 255 af 21/03/2020 

 

Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og 
folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og 

afhjælpning i forbindelse med covid-19 nr. 241 af 19/03/2020 
 

Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i 

forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) nr 217 af 17/03/2020 
 

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i 

forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 nr. 242 af 19/03/2020 
 

Ad. Bedømmelsesgrundlag 
Der er afsat 30 minutter inkl. votering pr. elev. Dette er med forbehold for ekstra tid til 

afbrydelser af teknisk karakter, som forlænger den forbrugte tid omkring prøven, men ikke 
tiden til den egentlige prøveafholdelse. 

 

De første 5 minutter afsættes til elevens oplæg. Tiden begynder, når eleven er klar med sit 
materiale. 

 

(Se nærmere i den midlertidige vejledning) 
 

Ad. Trækning af case 
Elevens trækning foregår digitalt via mail mellem dem og underviser på dag 1.  

 

Ad. Tidsramme 
Der introduceres til afsluttende prøve i Teams på dag 1 
 

Casen tildeles via mail på dag 1 
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Herefter afholdes fælles spørgetid i Teams omkring afklarende spørgsmål vedr. prøvens ind 
hold.  

 

Eleven kan kontakte underviser med yderligere opklarende spørgsmål i de efterfølgende 3 ti 
mer.  

 
På dag 2 og 3 er der mulighed for vejledning.  

 

Der afholdes desuden individuel vejledning med eleverne om digital prøveafholdelse på dag 2. 

 

(Se uddybning i den midlertidige vejledning).  

 

Ad. Votering 
Frem for at eleven forlader ’lokalet’ under voteringen, beder eksaminator eleven om at forlade 
mødet i Teams.  

 

Ad. Anvendelse af hjælpemidler 

Det er fortsat tilladt at medbringe hjælpemidler til prøven, men det frarådes at anvende teknisk 

udfordrende hjælpemidler såsom videoklip.   

 

Det er muligt at sende disposition samt det materiale, eleven vil benytte ifm. oplægget, til 

eksaminator, dagen før prøven.  

 

(Se uddybning i den midlertidige vejledning).  

 

TILFØJELSER 
Her beskrives tilføjelser ud over den eksisterende tekst i prøvebestemmelsen 

 

Tilsyn  
Kravet om tilsyn ifm. videokonference fraviges jf. §8 stk 2 i Bekendtgørelse om visse 

midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning 
i forbindelse med covid-19 nr. 255 af 21/03/2020. 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 41 af 
16/01/2014 sættes dermed ud af spil. 

 

Afbrudt prøve  
I tilfælde af at mødet må afbrydes grundet tekniske problemer får eleven et nyt prøveforsøg. 

Er prøveafholdelsen gennemført, foretages votering via telefon. 

 

Support 
Udvalgte af skolens medarbejdere understøtter eksaminationen, hvor det er nødvendigt.  

 

For uddybelse af processen ifm. digital afholdelse af afsluttende prøve SSH i forbindelse med 
covid-19, se de midlertidige vejledninger på skolens hjemmeside. 

Du finder dem under ’Prøvebestemmelser – Social- og Sundhedshjælper’ her:  
Prøvebestemmelser, tillæg og vejledninger 

https://sosuranders.dk/elevomraade/proevebestemmelser/
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UDDYBNING 

Nedenfor uddybes, hvilke passuser fra prøvebestemmelserne, ændringerne/tilføjelserne 
erstatter/vedrører 

 

Ad. Generelt 
Her tilføjes referencer til nødlovgivningen ifm. covid-19. 

 

Ad. Bedømmelsesgrundlag 
Her tilføjes forbehold for tekniske afbrydelser ift. prøvebestemmelsens sætning ”Der er afsat 
30 minutter inkl. votering pr. elev. De første 5 minutter afsættes til elevens oplæg”. 

 

Ad. Trækning af case 
Her ændres til digital trækning af case og afviges fra ledelsesrepræsentation ift. 

prøvebestemmelsens sætning ”Elevens trækning foregår ved at en repræsentant for skolens 
ledelse sender en case til hver elev med tilfældigt tildelt case. Eleven trækker mellem mindst 

fire cases. Ved trækningen skal eksaminator, samt en repræsentant fra skolens ledelse eller en 
person udpeget af skolens ledelse være til stede”. 

 

Ad. Tidsramme 
Her tilføjes, at introduktionen foregår digitalt jf. prøvebestemmelsens passus ” Dag 1: 

8.30-10.45 Introduktion til afsluttende prøve” 
 

Her ændres til digital tildeling af case ift. prøvebestemmelsens passus ”Dag 1: Casen trækkes  

kl. 11.00” 
 

Der ændres til digital spørgetid og mulighed for digital kontakt til underviser ift. prøvebestem 
melsens sætning ”Dag 1: Casen trækkes kl. 11.00, hvorefter der er tre lektioner til rådighed  

med en underviser til opklarende spørgsmål”.  

 
Her tilføjes mulighed for vejledning på dag 2 og 3 og indlægges individuel vejledning i digital  

prøveafholdelse på dag 2 ift. prøvebestemmelsens passus ”Dag 2 og 3: Forberedelse til prøve,  
uden mulighed for vejledning”. 

 

Ad. Votering 
Her ændres til en digital voteringsproces ift. prøvebestemmelsens sætning ”Eleven forlader 

lokalet under voteringen”. 
 

Ad. Anvendelse af hjælpemidler 

Her ændres ift. prøvebestemmelsens passus ”Det er tilladt at medbringe hjælpemidler til 

eksaminationen f.eks. videoklip, plancher, noter, power point eller lignende i forbindelse med 

oplægget til eksaminationen” og tilføjes mulighed for at fremsende en disposition samt det 

materiale, eleven vil benytte ifm. oplægget, før prøven. 
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