
 

 

 

 
 

Vejledning for prøveafvikling  

i forbindelse med ”Prøver i AMU” på TURs område  

(gældende fra 1. januar 2019) 

  

Som følge af ændringer i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser, indføres 

der nu prøver på alle AMU-kurser, hvor der ikke i forvejen er prøver som følge af 

myndighedskrav eller branchecertifikater. 

Prøverne aflægges tidligst ved uddannelsens afslutning. Prøver rekvireres på 

https://tur.multitest.dk/adminstration indtil 30 minutter før prøvens gennemførelse.  

Prøven er en teoretisk prøve i multiple choice form. Prøven kan med fordel 

afholdes digitalt. Den digitale version af prøven vil være tilgængelig via internettet 

i et systemneutralt format: https://tur.multitest.dk/adminstration. 

Spørgsmålene til prøven vil også være tilgængelig i pdf-format via 

Uddannelsesadministration: UA.dk. Uddannelsesinstitutionerne kan generere 

prøverne i emner og spørgsmålsgrupperinger jf. anvisninger for trækningsmetodik i 

det vedhæftede excel-ark i UA.dk. 

Ved anvendelsen af de digitale prøver sikres adgang for den enkelte kursist ved 

hjælp af Nem-ID. 

Deltagere, der ikke har bestået prøven, skal have mulighed for at deltage i 1 

omprøve, der afholdes inden for 4 uger fra uddannelsens afslutning. Institutionen 

kan tillade deltagelse i 1 yderligere omprøve, hvis det er begrundet i ganske særlige 

forhold. 

En deltager, der ikke har bestået prøven efter 2. eller 3. forsøg, skal gennemgå en 

ny uddannelse, før vedkommende kan deltage i en ny prøve. Prøverne skal være 

afholdt senest 3 måneder efter uddannelsens afslutning. 

 

Omprøver i et digitalt format skal bestilles efter at den forudgående prøve er 

afsluttet og senest 16 timer inden afholdelse. Omprøver i pdf-format kan genereres 
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af uddannelsesinstitutionerne jf. prøvefanen i UA.dk. ( antal spørgsmål der skal 

trækkes i de enkelte kategorier). 

Der henvises i øvrigt til brugervejledningen for multitest.  

Hvis kurset har en varighed på 1 dag, er prøven på 15 spørgsmål (20 min.), er 

varigheden på 2 eller flere dage er prøven på 20 spørgsmål (30 min.). 

Prøven består af multiple-choice spørgsmål med 3-4 svarmuligheder, hvor kun én 

er rigtig. Deltageren skal for at bestå prøven besvare mindst 75 % rigtigt, dvs. at 

ved en prøve med 15 spørgsmål skal der svares korrekt på min. 12 spørgsmål og 

ved en prøve med 20 spørgsmål skal der svares korrekt på min. 15 spørgsmål. 

Til prøven må der ikke medbringes nogen hjælpemidler. Elektronisk udstyr med 

kontakt til omverdenen - på nær Multitest - må ikke anvendes. (Hvis relevant må 

lommeregner anvendes). 

Mindst én prøvevagt skal være til stede under hele prøven, der er ikke særlige 

restriktioner ved valg af prøvevagt.  

Læsesvage deltagere kan benytte oplæsningsfunktionen i Multitest.  

Til deltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til deltagere med 

dårlige sproglige færdigheder, kan der gives særlige prøvevilkår til deltagerne. 

Dette gøres ved at bestille en særlig prøve, hvor den ordinære afviklingstid er 

forlænget med 50 %. Denne aftales med TUR i forvejen. 

Klager over en prøve kan af en deltager indbringes skriftligt over for 

uddannelsesinstitutionen senest 10 hverdage efter afholdelse af prøven. 


