
Information om prøver i AMU 

De fleste AMU-uddannelser afsluttes med en prøve. Prøven skal som udgangspunkt bestås for 

at deltageren kan opnå et AMU-bevis, men skolen kan i enkelte tilfælde dispenseres fra prøven. Hvis 

prøven ikke bestås, er det muligt at gå til omprøve én gang.  

Alle deltagere, der er tilmeldt en AMU-kursus er automatisk tilmeldt prøven, hvis der er tilknyttet en prøve 

til kurset. 

Prøven afholdes fortrinsvis på kursets sidste dag, medmindre der informeres om andet på kursets første 

dag. Deltageren modtager information om selve prøven på uddannelsens første dag.   

Deltagerne oplyses om prøvens afholdelse, tidspunkt, tidsrummet, prøveramme, prøvegrundlag og 

bedømmelsesgrundlag, samt evt. særlige prøvevilkår.  Deltageren orienteres ligeledes om, at 

prøveresultatet som udgangspunkt meddeles i forlængelse af prøven og inden afslutningen på AMU-

uddannelsen.    

Omprøve 

Hvis deltageren ikke består den afsluttende prøve, tilbyder Campus Bornholm at deltageren kan tage en 

omprøve. 

• Deltageren skal meddele dette til skolens kursusadministration inden for fem hverdage efter 

uddannelsens afslutning 

• Deltageren eller arbejdsgiveren skal tilmelde deltageren omprøven via www.voksenuddannelse.dk. 

Kontakt kursusadministrationen for kviknummer. 

• Omprøven skal afholdes inden for fire uger efter uddannelsens afslutning 

• Deltageren vil modtage besked om omprøvedato og tidspunkt via e- Boks 

• Senest frist for tilmelding til omprøve er én uge før omprøvedatoen 

Klagevejledning 

Hvis deltageren ønsker at klage over sin prøveafvikling skal dette ske skriftligt og begrundet ved 

henvendelse til Campus Bornholm, Uddannelseschef Claus Jørgensen, mail: clj@cabh.dk senest 10 hverdag 

efter prøveafholdelse. 

Sygeprøve 

Hvis deltageren har været syg/fraværende ved uddannelsens afslutning, hvor prøven blev afholdt, er der 

mulighed for at deltage i en sygeprøve. 

• Deltageren eller arbejdsgiveren skal meddele dette til skolens kursusadministration.  

• Deltageren eller arbejdsgiver skal tilmelde til sygeprøven via www.voksenuddannelse.dk.  

• Deltagerens sygeprøve afholdes inden for en rimelig tid 

• Deltageren vil modtage besked om sygeprøvedato og tidspunkt i din e-Boks 

• Seneste frist for tilmelding til sygeprøve er én uge før sygeprøvedatoen 

http://www.voksenuddannelse.dk/
https://www.sosuesbjerg.dk/om-skolen/medarbejdere/gitte-kloster/
http://www.efteruddannelse.dk/
mailto:clj@cabh.dk
http://www.voksenuddannelse.dk/


Yderligere information om prøver i AMU fremgår af ministeriets 

hjemmeside:  https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/undervisningens-tilrettelaeggelse-og-

proever/proever-i-amu/proever-i-amu-til-kursister 

Prøveformer 

Ved afholdelse af prøver i AMU følger Campus Bornholm retningslinjerne fra 

uddannelsesadministration.dk. Der kan anvendes følgende fem prøveformer: 

• Skriftlige prøver 

o Multiple choice med lukkede svarmuligheder 

o Skriftlig prøve med åbne svarmuligheder 

• Praktiske prøver 

o Praktisk prøve, hvor der vurderes på proces 

o Praktisk prøve, hvor der vurderes på produkt 

• Mundtlige prøver – overhøring 

De skriftlige og de mundtlige prøver vil typisk være individuelle, mens de praktiske prøver kan være såvel 

individuelle prøver som gruppeprøver. 

Campus Bornholm anvender som udgangspunkt kun prøver på papir. På enkelte kurser vil prøverne blive 

afholdt elektronisk f.eks. på TUR’s uddannelser. Såfremt en kursist ønsker at tage en elektronisk prøve på 

papir, tilbyder Campus Bornholm dette. 

Dispensation for prøve 

Campus Bornholm tilbyder særlige prøvevilkår til deltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse 

og til deltagere med tilsvarende vanskeligheder, når skolen vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille en 

deltager med andre i prøvesituationen. 

Campus Bornholm kan desuden tilbyde særlige prøvevilkår til deltagere, der på grund af niveauet på deres 

sproglige færdigheder i forhold til det sprog, prøven gennemføres på, vurderes at have behov for det." 

Prøve ved fjernundervisning 

Hvis Campus Bornholm gennemfører AMU som fjernundervisning betyder ovennævnte, at kursister på 

sidste kursusdag skal gennemføre en prøve i AMU-uddannelsen ved fysisk fremmøde på Campus Bornholm. 

Prøveafholdelsen vil finde sted i tidsrummet mellem kl. 15:00 – 16:00. Transporttid til selve 

prøveafholdelsen på Campus Bornholm vil blive tillagt undervisningstiden således at kursisten denne dag 

opretholder sin ret til 7,4 timers undervisning (8 lektioner). 

https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/undervisningens-tilrettelaeggelse-og-proever/proever-i-amu/proever-i-amu-til-kursister
https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/undervisningens-tilrettelaeggelse-og-proever/proever-i-amu/proever-i-amu-til-kursister

