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Foreningen for Madkundskab har, i forlængelse af COVID-19s 
indtog i vores samfund, skoler og fag været i både direkte 
kontakt med undervisere, og via diverse platforme og sociale 
medier samt jfr. En spørgeskemaundersøgelse vi har haft 
iværksat, hvorfor vi må konkludere, at der hersker en generel 
bekymring for, om hvorvidt man kan varetage opgaven at føre 
til valgfagsprøven i såvel både december/januar og juni på 
tilfredsstillende og forsvarlig vis. Derfor hilser vi indeværende 
høringssvar velkomment; det er godt at fornemme ministerens 
opblødning og imødekommenhed i forhold til tidligere 
udmeldinger. 

Rettidighed? 
Vi finder, at udspillet kommer i elvte time. Vel vidende, at det 
er en ganske særlig tid, hvor alting påvirkes i skyggen af 
COVID-19, så oplever vi stadig, at de sene tiltag generelt har 
en uheldig signalværdi for slutbrugerne. Både prøvevejledning 
og faghæfte kom på efterslæb og nu også en mulig aflysning af 
en prøve, der står for at skulle iværksættes indenfor nøjagtig 
den samme tidsramme. Vi appellerer til, at beslutningen om 
juni-prøven træffes i langt bedre tid, så undervisningen kan 
foretages uden forbehold og frustrationer. 

I Foreningen for Madkundskabs faggruppe har vi debatteret 
muligheden for at gøre prøven frivillig i indeværende skoleår. 
Udmeldingerne har hidtil været temmeligt utvetydige, og har 
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gjort, at alle har forsøgt at gøre sig klar til prøven. Og - på trods 
af, at de stemmer der vægter tungest i debatten er dem, der 
fortæller, at de ikke har haft mulighed for at gøre sig klar, så er 
der faktisk også dem, der føler at de er blevet det, og som ser 
frem til at skulle prøves. Og det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at det ligger Foreningen for Madkundskab på 
sindet, at vores fag nu er blevet et obligatorisk prøvefag i 
valgfagsdelen. Det højner fagets agtelse både blandt elever, 
forældre, skoleledere og undervisere. Og det har været 
tiltrængt! Men vi har været påvirkede af den massive debat og 
modstand på gennemførelsen og har også forståelsen for, at det 
er sådan det må opleves. Især for de undervisere, der aldrig 
tidligere har ført til prøve. Og dem er der en del af, fordi det jo 
ikke kun er udskolingslærere der underviser i de 
praktisk/musiske fag i skolen. Eller for dem, der ikke er 
faglærte...  

Efterspørgslen på efter-/videreuddannelsen har været enorm. 
Og også her har COVID-19 haft sit at skulle sige. Vi har slet 
ikke kunnet imødekomme behovet. 

Derfor vil vi som forening gerne opfordre til at overveje en 
mere salomonisk løsning, gående på frivillighedens vej. Vel 
vidende, at det er for sent at etablere for december/januar-
prøverne. 

Uanset hvad, finder vi god tryghed i især udkastets paragraf 5, 
hvorunder man stiller muligheden for at ophøje 
standpunktskaraktererne til prøvekarakterer, med gyldighed 
som sådan, på elevens videre færd i uddannelsessystemet. Er 
der i den forbindelse indtænkt scenariet med en elev, hvis 
standpunktskarakter er utilstrækkelig? Skal det evt. præciseres 
at sygeeksamen eller mulighed for reeksamination bortfalder i 
fbm. ophøjelsen? 
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