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OPTAGELSE PÅ EN 
GYMNASIAL UDDANNELSE

Eksempel 1 / 

Carl
Carl går i 9. klasse og har søgt om optagelse på en treårig gymnasial uddannelse. Han 
modtager svar fra gymnasiet inden 1. maj, at der er reserveret en plads til ham på gym
nasiet.  Carl får et karaktergennemsnit på 7,4 ved de afsluttende standpunktskarakterer 
og bliver vurderet uddannelsesparat. Carl går til alle obligatoriske prøver i 9. klasse, 
består folkeskolens afgangseksamen og opnår et karaktergennemsnit i de bundne 
prøvefag på 7,0.

Carl optages på gymnasiet, da han opfylder alle adgangskrav: Han er vurderet uddan
nelsesparat ved den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering og har mindst 5 i karak
tergennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer. Derudover har Carl minimum 5 i 
karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.
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Eksempel 2 / 

Vera
Vera går i 9. klasse og har søgt om optagelse på en treårig gymnasial uddannelse. Hun 
modtager svar fra gymnasiet inden 1. maj, at der er reserveret en plads til hende på gym
nasiet. Vera får et karaktergennemsnit på 5,5 ved de afsluttende standpunktskarakterer 
og bliver vurderet uddannelsesparat. Vera går til alle obligatoriske prøver i 9. klasse, 
består folkeskolens afgangseksamen og opnår et karaktergennemsnit i de bundne 
prøvefag på 3,5.

Vera optages på gymnasiet, da hun opfylder alle adgangskrav: Hun er vurderet uddan
nelsesparat.  Hun har ikke fået 5 i de bundne prøvefag, men har dog krav på at blive 
optaget, da hun har minimum 3 i gennemsnit i de lovbundne prøver (det samme gælder 
en uddannelsesparat elev, der får under 3 men minimum 2 i gennemsnit i de lovbundne 
prøver, såfremt eleven gennemfører en vejledningssamtale på gymnasiet). 
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Eksempel 3 / 

Kamilla
Kamilla går i 9. klasse og søger om optagelse på en treårig gymnasial uddannelse. Hun 
modtager svar fra gymnasiet inden 1. maj, at der er reserveret en plads til hende på 
gymnasiet.  Kamilla får et karaktergennemsnit på 4,8 ved de afsluttende standpunkts
karakterer og bliver vurderet ikke-uddannelsesparat. Kamilla går til alle obligatoriske 
prøver i 9. klasse, består folkeskolens afgangseksamen og opnår et karaktergennemsnit i 
de bundne prøvefag på 3.

Kamilla opfylder ikke alle adgangskrav, idet hun er vurderet ikke-uddannelsesparat. Hun 
indkaldes derfor til optagelsesprøve den 14. juni. Hun består optagelsesprøven og ved 
den efterfølgende samtale på gymnasiet vurderer rektor, at hun har forudsætninger for 
at gennemføre en gymnasial uddannelse. Kamilla optages på gymnasiet.
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