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Til institutionens leder 

I forbindelse med institutionernes behandling af ansøgere til de gymnasi-

ale uddannelser og fremsøgning af ansøgere, som skal til optagelsesprøve 

den 14. juni, er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet blevet gjort op-

mærksom på, at ikke alle data bliver korrekt indlæst i institutionernes 

administrative systemer.  

 

Styrelsen skal derfor opfordre institutionerne til at anvende optagelse.dk 

for at sikre, at ansøgerne vurderes på det korrekte datagrundlag. 

 

På optagelse.dk findes ansøgningerne som pdf-filer. Den enkelte pdf-fil 

indeholder relevante informationer med henblik på vurdering af ansøge-

rens uddannelsesparathed. Af ansøgningen fremgår det således direkte, 

om ansøgeren er vurderet uddannelsesparat / ikke-uddannelsesparat.  

 

For ansøgere, som søger optagelse på en gymnasial uddannelse fra 10. 

klasse, skal institutionerne være opmærksomme på, at ansøgningen skal 

sammenholdes med ansøgerens prøvebevis fra 9. klasse, som er vedhæf-

tet ansøgningen som bilag på optagelse.dk. Ved at sammenholde ansøg-

ningen og prøvebeviset fra 9. klasse kan det afgøres, om ansøgeren skal 

indkaldes til optagelsesprøve og -samtale. Således gælder det fx, at ansø-

gere, som ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse pga. 

manglende prøveaflæggelse i de obligatoriske prøver, skal indkaldes til 

optagelsesprøve og -samtale – uanset om de i 10. klasse er vurderet ud-

dannelsesparate eller ej.   

 

Som tidligere oplyst vil institutionerne senere i juni måned (umiddelbart 

efter indberetningen af karakterne fra de obligatoriske prøver i grundsko-

len den 21. juni 2019) kunne tilgå en samlet tjekliste i optagelse.dk over, 

om ansøgeren opfylder adgangskravene.  

 

Information om adgangskrav og optagelsesproces er samlet på:  

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse 

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse
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Der er mulighed for at få support i forhold til optagelse.dk via en hotline 

i Styrelsen for It og Læring på tlf.: 70 21 21 56. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hanne Woller 

Specialkonsulent 

Kontor for Gymnasier 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Direkte tlf. +45 33 95 53 35 

hwo@stukuvm.dk 


