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Valg af ungdomsuddannelse har stor betydning for den enkelte unge, og det fylder 
særligt meget for unge i 9. og 10. klasse og deres forældre i netop disse uger, fordi 
der er frist for ansøgning til ungdomsuddannelse 1. marts. Både for den enkelte 
og for samfundet er det centralt, at de unge vælger på et oplyst grundlag. At de 
kender bredden af ungdomsuddannelserne og de mange mulige veje at gå.  
 
På grund af nedlukningen og COVID-19 har de unge i grundskolen ikke haft 
samme betingelser for at opnå kendskab til og fysiske besøg på de mange forskel-
lige ungdomsuddannelser, der findes. Der er således mange forskellige typer af er-
hvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser at vælge imellem.  
 
På grund af smitterisiko ved COVID-19 har introduktionskurser i 8. klasse og 
brobygning i 9. og 10. klasse siden oktober 2020 været gennemført uden, at ele-
verne har haft mulighed for at møde frem på uddannelsesinstitutionerne. Meget er 
således foregået virtuelt. Der er gjort og gøres stadig en kæmpe indsats under om-
stændighederne. Omvendt er det ikke er det samme, når de unge ikke selv kan op-
leve uddannelsesmiljøet direkte. Unge og deres forældre har ligeledes hørt om ud-
dannelsesmulighederne via virtuelle åbent-hus arrangementer og introaftener frem 
for at møde op fysisk på uddannelsesinstitutionerne.  
 
Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folke-
parti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, 
Alternativet og Frie Grønne er enige om, at der i år skal gøres en ekstra indsats for 
at støtte de unge og deres forældre i valg af uddannelse frem til deadline for an-
søgningsfristen den 1. marts, men også løbende i resten af skoleåret for de elever, 
der efterfølgende kommer i tvivl om deres uddannelsesvalg. 
 
Derfor er parterne enige om at igangsætte følgende initiativer: 

1. Alle forældre til de ca. 100.000 elever, der skal søge ungdomsuddannelse i år, 
modtager et brev om ansøgning til ungdomsuddannelse. I 2021 udbygges 
brevet med ekstra information om uddannelsesvalget, herunder synliggør de 
uddannelser, som færre kender, og som kan være vanskeligere at introducere 
virtuelt. Det gælder fx erhvervsuddannelserne og eux. Desuden orienteres om 
ekstra webinarer, eVejledning mv. Forældrene får brevet via e-boks. 
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2. Børne- og Undervisningsministeriet vil i år afholde ekstra webinarer i februar 
2021. På webinarerne informeres dels bredt om uddannelsesvalg, dels målret-
tet de uddannelser, som forældre særligt har efterspurgt mere information 
om. 

3. Børne- og Undervisningsministeriets eVejledning tilbyder i dag individuel 
vejledning om uddannelsesvalg pr. telefon, chat, mail og Skype. Der afsættes 
2,0 mio. kr. til, at eVejledning midlertidigt øger sin bemanding, og åbningsti-
den udvides i weekenderne, så langt flere kan kontakte en vejleder og få indi-
viduel hjælp. eVejledning er åben for alle.  

4. Aftalepartierne opfordrer kommunerne til at understøtte kvalificeringen af 
uddannelsesvalget for elever i 9. og 10 klasse, der er vurderet uddannelsespa-
rate, ved, at en af elevens lærere, fx en klasselærer, tager en individuel samtale 
med hver elev og eventuelt elevens forældre om uddannelsesvalg, herunder 
sikrer sig, at der er kendskab til mulighederne for eVejledning mv. Dette skal 
ske som led i nødundervisningen, hvilket i sagens natur i perioden kan for-
trænge anden undervisning. 

5. Unge kan i år have brug for at vælge om – f.eks. fordi de først i løbet af for-
året bliver endeligt afklaret om uddannelsesvalg. Derfor øges informationen 
til elever og forældre om eksisterende muligheder for omvalg eller sen ansøg-
ning: Ansøgere til erhvervsuddannelserne, der opfylder adgangskrav m.v., har 
krav på optagelse på grundforløbets 1. del på erhvervsuddannelserne. Hvis 
den søgte skole ikke kan optage eleven, skal den drage omsorg for, at eleven 
optages på en anden erhvervsskole. Det gælder også for ansøgninger, der 
modtages efter den 1. marts, men inden uddannelsesstart. Elever som søger 
en gymnasial uddannelse kan, hvis de har søgt om optagelse 1. marts og der-
med opfylder betingelsen om at have søgt rettidigt om optagelse på uddan-
nelsen, i ansøgningsfasen ændre valg af ønsket gymnasium eller gymnasial 
uddannelse efter ansøgningsfristen, men bør dog forinden sikre sig, at der er 
plads på det pågældende gymnasium. Elever, som ikke har søgt om optagelse 
1. marts og dermed ikke har retskrav på optagelse, skal som udgangspunkt til 
optagelsesprøve og –samtale, hvis de ønsker optagelse på en gymnasial ud-
dannelse.  

6. Jf. punkt 4 opfordres kommunerne til at give afgangselever og deres forældre 
en samtale om uddannelsesvalg. Jf. punkt 3 har alle elever mulighed for at 
kontakte eVejledningen om individuel vejledning. Desuden har den kommu-
nale ungeindsats (KUI) en vigtig opgave med at vejlede ikke-uddannelsespa-
rate elever om valg af ungdomsuddannelse. Børne og Undervisningsministe-
riet vil gå i dialog med KL om, at denne samlede indsats, som er særlig vigtig 
i år i lyset af COVID-19. 

7. Der udvikles let tilgængeligt materiale, som lærerne og uddannelsesvejledere i 
grundskolen kan benytte i deres dialog med de unge i fjernundervisningen. 
Materialet understøttes med eksisterende værktøj til de unge og dialog om 
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uddannelsesvalg, studievalgsportfolio m.v. Derudover vil Børne- og Under-
visningsministeriet have fokus på at få udbredt materiale på UG.dk og 
EMU.dk til vejledere og lærere i udskolingen. Der afsættes 0,4 mio. kr. hertil.  

8. Der afsættes op til 0,2 mio. kr. til ung-til-ung vejledning i foråret 2021 i regi 
af udvalgte elevorganisationer på ungdomsuddannelsesområdet.   

 
Aftaleparterne er enige om at følge udviklingen tæt i foråret 2021 i forhold til 
søgningen til de forskellige ungdomsuddannelser i lyset af COVID-19. Der vil 
være særligt fokus på at følge søgningen til erhvervsuddannelserne, herunder 
eux. 

  


