
Til uddannelsesinstitutioner, der udbyder gymnasiale ungdomsuddannel-

ser, samt regioner 

31. marts 2020 Revideret optagelsesbekendtgørelse er udstedt 

Den 1. april 2020 træder en revideret optagelsesbekendtgørelse i kraft: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213773

Bekendtgørelsen udmønter først og fremmest den aftale om justering af 

optagelsesreglerne til de gymnasiale uddannelser, som regeringen, Ven

stre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det 

Konservative Folkeparti og Liberal Alliance (gymnasieforligskredsen) 

indgik den 4. november 2019. Aftalen kan findes via dette link:  

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/nov/191104-poli

tisk-aftale-om-justeringer-af-optagelsesreglerne-til-de-gymnasiale-uddan

nelser  

Aftalen medførte, at der i januar 2020 blev fremsat lovforslag, som nu er 

vedtaget og stadfæstet som lov nr. 263 af 24. marts 2020 om ændring af 

bl.a. lov om de gymnasiale uddannelser (Ændring af adgangsforudsætnin

gerne til de gymnasiale uddannelser, genberegning af karaktergennemsnit 

og anvendelse af timepuljen). Loven kan findes via dette link:  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213551. 

NB: Beskrivelsen af ændringerne nedenfor skal læses med forbe

hold for, at der afhængig af udviklingen i initiativerne som led i fo

rebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 kan blive be

hov for i år at fravige den reviderede ordning, som indføres med 

bekendtgørelsen. Styrelsen vil – hvis dette bliver aktuelt – infor

mere om sådanne fravigelser så snart, som det er muligt. 

Ud over de nødvendige regler til udmøntning af den politiske aftale og 

den deraf følgende lov indeholder bekendtgørelsen visse andre ændringer 
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i forlængelse af sidste års optagelsesproces til de gymnasiale ungdomsud

dannelser.  

Bekendtgørelsen indeholder blandt andet følgende ændringer, der er rele

vante for optagelsesprocessen i år: 

• Det er i bekendtgørelsen fastsat, at det er den institution, der har re

serveret en foreløbig plads til ansøgeren, der skal afholde optagel

sesprøve og -samtale i forhold til denne. Afgørelse om optagelse af 

ansøgere til den tidlige optagelsesprøve foretages dog af den først

prioriterede institution i de tilfælde, hvor processen med reservation 

af foreløbige pladser ikke er afsluttet senest otte dage før afholdel

sen af optagelsesprøven. 

• Der er i bekendtgørelsens § 7, stk. 1, indsat en frist for almengym

nasiale institutioners opgørelse af, om institutionen er overansøgt. 

Formålet hermed er at sikre, at en ansøgning, der først underskrives 

sent i forløbet, men inden processen med reservation af foreløbige 

pladser er afsluttet, ikke kan bevirke, at en institution, der med den 

pågældende ansøgning bliver overansøgt, dermed sent i processen 

skal sende alle ansøgninger til fordeling i fordelingsudvalget.  

Baggrunden herfor er, at ansøgninger, der er ”godkendt” 

af ansøgeren selv inden udløbet af ansøgningsfristen, men 

først er underskrevet af forældremyndighedens indehaver 

efter fristen, vil blive fremsendt til den førstprioriterede in

stitution, når forældreunderskriften foreligger digitalt. En 

sådan ansøgning betragtes som en rettidig ansøgning med 

den retsvirkning, at det ikke er udelukket, at ansøgeren har 

retskrav på optagelse. 

I det omfang en underskrevet ansøgning foreligger på et 

tidspunkt, hvor de enkelte institutioner eller fordelingsud

valgene kan nå at lade den pågældende ansøgning indgå i 

processen med reservation af pladser, jf. reglerne i kapitel 1 

i optagelsesbekendtgørelsen, indgår ansøgningen heri. 

• Ansøgere til de treårige gymnasiale uddannelser har nu i alt fire for

søg til at gå til optagelsesprøve og -samtale, dog højst to forsøg 

hvert år.  

• Begrebet "reserveret plads" er ændret til "foreløbig plads" for at 

sikre en bedre forståelse af begrebet blandt ansøgere og forældre. 
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• Fristen for at træffe afgørelse om optagelse i forlængelse af en opta

gelsesprøve løber nu først, fra resultatet af optagelsesprøven forelig

ger. Dermed får den enkelte institution bedre tid til at afholde opta

gelsessamtaler i forlængelse af optagelsesprøven. 

• Med henblik på at sikre, at ansøgerne ved, hvorfor de skal til opta

gelsesprøve og -samtale, er det i bekendtgørelsens § 16, stk. 1, præ

ciseret, at ansøgerne skal oplyses herom i forbindelse med indkal

delse til optagelsesprøve og -samtale. 

Med venlig hilsen 

Specialkonsulent Camilla Abel Trier 

Børne- og Undervisningsministeriet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Kontor for Gymnasier 

Frederiksholms Kanal 26 
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