
Mundtlig prøveperiode 
 
Alle elever på BGI akademiet tager Folkeskolens 9. eller 10. klasses prøve (FP9 & FP10). Prøverne bliver 
planlagt, så de forløber over et tidsrum på ca. 3 uger. Samtidig er det perioden, hvor eleverne slutter deres 
efterskoleophold. Hverdagen er derfor en blanding af prøver, undervisning til prøver og afsluttende 
aktiviteter samtidig med at hverdagens struktur bevares. 
 
I forbindelse med det beskrevne henvises endvidere til indholdsplanerne i de konkrete fag. 
 
Formål: 
Eleverne får de bedst mulige rammer for at gå til de afsluttende prøver, og de tilegner sig den sidste viden i 
de konkrete fag. Samtidig trænes studiekompetencer. Gennem undervisning, gruppearbejde, lektie caféer 
og individuel forberedelse til prøverne forberedes eleverne til den afsluttende prøve i de aktuelle fag. 
Øvrig tilrettelagt undervisning omfatter diverse idrætslig undervisning med udgangspunkt i vores beskrevne 
fagrække, og der vil også være mere brede idrætstilbud blandet med anden undervisning i form af kreative 
og musiske fag. 
 
 
Indhold: 
Fokus vil være på pensum, der er opgivet i de fag, eleverne skal til prøve i. Eleverne vil skulle danne sig et 
overblik over pensum samt gå i dybden med temaer, der er ekstra vanskelige for den enkelte, således at 
eleven opnår størst mulig sikkerhed i forhold til prøverne. 
 
I forbindelse med første undervisningsmodul der består af nyheder og oplæg udfoldes forskellige aktuelle 
temaer under begrebet demokratisk dannelse. I modulet er der endvidere idrætsundervisning. 
 
Struktur/organisering: 
Der vil være et fast ugeskema. Af ugeskemaet fremgår det, at der er mindst 1,5 time før og efter middag 
samt et samlet antal undervisningstimer på mindst 21 timer (indregnet prøverne). 
 
Vi tilstræber bedst mulig bemanding, idet planen bliver tilrettelagt med udgangspunkt i prøver og 
censorater. De ressourcer, vi herefter har til rådighed, vil blive brugt i skemaet omkring mundtlig 
prøveperiode. Der bliver i perioden også brugt vikarer for i fornødent omfang at dække undervisning 
(dagtimerne) og det pædagogisk tilrettelagte samvær (måltider, stilletime midt på dagen og aftner). 
 
Der vil være planer, der i overskrifter beskriver hvilken undervisning, der har været den pågældende dag. 
 
Eleverne vil i de enkelte fag have forberedt, hvad der skal læses og repeteres, således at læsningen foregår 
målrettet og seriøst. Det giver også eleverne mulighed for at deltage i de planlagte repetitionstimer. 
 
Evaluering: 
Efter periodens afslutning vil den enkelte elev skulle evaluere det samlede forløb (undervisning og 
pædagogisk tilrettelagt samvær) med huslæreren. Dette kommer til at foregå i forbindelse med vores 
afslutningsuge. 
 



 
 
 


