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NOTAT 

Hvis en eksaminator til kompetencemålsprøve 

i praktik er forhindret i af deltage i prøven 

Erfaringerne viser, at der er to situationer, der kan være aktuelle i dette felt. 
De tackles på forskellige måder alt efter, hvornår praktikteamet bliver 
informeret om situationen: 
 
1. Praktiklærer/praktikskole melder, at de ikke kan løse opgaven som 

eksaminator = typisk for en skole, der ligger langt væk – fx Fyn, Jylland, 
Bornholm eller Sydsjælland. 
 
Vi har i disse tilfælde bedt skolerne om at meddele dette til os tidligt i 
praktikforløbet, så vi dels kan skaffe en anden praktiklærer til 
kompetencemålsprøven dels kan fratrække 10% af praktikvederlaget, så 
den assisterende praktiklærer kan få denne honorering.  
 
Alt efter, hvornår vi får oplysningen, spørger vi en erfaren praktiklærer tæt 
på eksamensstedet, om denne kan tage de studerende til 
kompetencemålsprøve. Evt. Samler vi de implicerede studerende, så denne 
praktiklærer kan tage dem på samme dag.  
 
Hvis vi får sent besked, drøfter vi det med UCC-underviseren, der ofte 
spørger den praktiklærer, der er medvirkende i kompetencemålsprøve for 
en medstuderende lige før eller efter i rækkefølgen, om denne kan nå at 
læse opgave og tage endnu en gruppe/studerende til prøve. 
 
 

2. Hvis en eksaminator bliver forhindret/syg lige op til prøven, kan prøven ikke 
afholdes, da både en praktiklærer/praktikkoordinator og en eksaminatorer 
fra læreruddannelsen skal medvirke. Eksamensteamet på LU skal derfor 
have besked så hurtigt som muligt, og teamet prøver i samråd med 
praktikskolen/LU at finde en løsning, fx: 
2.1. Skolen sender deres praktikkoordinator eller en anden praktiklærer. 

Praktikteamet kan desuden inddrages i arbejdet med at finde en hurtig 
løsning.  

2.2. En anden UCC-praktikunderviser gennemfører eksamen, evt. en fra LU-
Praktikteamet 

Alternativt udsættes prøven.  
 
Jf. Bekendtgørelsen for LU BEK nr 593 af 01/05/2015  

om kompetencemålsprøve i praktik: 

§ 19. Hvert af niveauerne I, II og III i praktikken afsluttes med en prøve bedømt med 
en karakter efter 7-trins-skalaen. 

Stk. 2. To af prøverne er eksterne prøver og bedømmes af en praktiklærer, en 
underviser udpeget af professionshøjskolen og en ekstern censor. 

Stk. 3. En af prøverne er intern og bedømmes af en praktiklærer og en underviser 
udpeget af professionshøjskolen. 


