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Karakterer og afleveringer på Thy Privatskole  

En naturlig del af skolegangen og vores hverdag er også karakterer og prøver. Vi har fokus på meget andet 

end karakterer og prøver, men det er også vigtigt, at eleverne forstår, hvordan 9. klasse afsluttes, hvilket 

den gør med prøver. Derudover er det en væsentlig forberedelse til videregående uddannelser, hvor 

karaktergennemsnittet har direkte indflydelse på hvilken videregående uddannelse, man kan vælge. 

• På Thy Privatskole får eleverne karakterer fra 7.kl. 	

• Vi finder det væsentligt, at eleverne opøver kompetencer til at reflektere over deres arbejdsproces 

samt holde en deadline. 	

• Vi vægter elevernes læreprocesser højt. Procesarbejdet og arbejdet med den formative feedback er 

vigtige elementer. 	

• Det er vigtigt, at eleven i skoletiden løbende får en fokuseret dialogisk og inddragende feedback i 

forbindelse med opgaveskrivningen, således eleverne får mulighed for at omsætte feedbacken i 

deres opgaveskrivning. 	

• Karaktererne gives ved en samtale mellem elev og lærer.	

• Der gives karakterer november, februar og juni for 8. klasse og 9. klasse i alle fagområder.	

• Der gives karakterer i februar og juni i 7. klasse i engelsk, dansk og matematik indenfor mundtlighed 

og skriftlighed. Udtalelsen og karakteren påføres i elevens læringsudtalelse. 	

• Skolens karakterark i 8. og 9. klasse kan ses via ung.unoung.dk  

• I 9. klasse afvikles afgangsprøverne.	

Forældre: 	

• I kan forvente, at der kommer tydelig information omkring terminsprøver og afgangsprøver på 

Viggo.  

• I kan forvente, at der forefindes en tydelig afleveringsplan, som kan findes i Viggo.  

• I kan forvente, at der på skolen er mulighed for feedback før, under og efter opgaveskrivningen.  

• Vi forventer, at I opmuntrer, støtter og er nysgerrige på jeres barns opgaveskrivning, og hjælper 

dem med at overholde deadlines.  

 

 

 

 



 

Elever: 	

• Vi forventer, at eleverne i samarbejde med forældre disponerer deres tid på en fornuftig måde i 

deres skriveproces, og de aktivt opsøger hjælp til opgaven. 	

• Vi forventer, at eleverne gør sig umage med opgaveskrivningen, hvilket også̊ indebærer, at der 

læses korrektur, inden den afleveres. 	

Termins, årsprøver og projektopgaver. 

Hvert år til januar aflægger vores 8. og 9.kl skriftlige terminsprøver. Prøverne svarer til 9. og 10. klasses 
skriftlige afgangsprøver. Det gør de for at være forberedte til afgangsprøven med det nyeste prøveforhold. 
Derudover har deres lærere et helt præcist grundlag for at vurdere og vejlede eleverne. 

 

Årsprøver 

Fra det sidste kvartal af 8. kl arbejder eleverne i deres respektive fag med delelementer af den mundtlige 
prøve, så eleverne bliver fortrolige med den mundtlige prøve i de forskellige fag. Det betyder, at man 
allerede i slutningen af 8. klasse har en idé om, hvad der venter næste år. 

 

Projektopgaver 

I 9. klasse arbejdes der med den obligatoriske tværfaglige projektopgave. 

Den ligger hvert år i uge 47.  

 

Folkeskolens afgangsprøver 

Vi følger folkeskolens afgangsprøver. Det vil sige at ved udgangen af 9. klasse, skal vores elever til prøve i: 

Retskrivning 

Læsning 

Skriftlig fremstilling med adgang til internettet 

Mundtlig dansk 

Skriftlig matematik 

Mundtlig engelsk 

Praktisk/mundtlig fælles prøve i fysik kemi, bilogi og geografi.  

Derudover kommer elever til én skriftlig eller mundtlig prøve mere fra den humanistiske fagrække 
(engelsk, tysk, historie, samfundsfag, kristendom)  

OG én skriftlig eller mundtlig prøve fra den naturvidenskabelige fagblok (matematik, idræt, biologi, 
geografi, fysik-kemi). 


