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Vigtig information vedrørende det videre arbejde med optag på gymnasium og hf  

Grundskolerne er netop nu i gang med at indberette karaktererne fra de afsluttende prøver. Fra fredag den 

21. juni vil de første prøveresultater være tilgængelige i Optagelse.dk. Dermed bliver de første tjeklister 

tilgængelige i løbet af fredag.  

Tjeklisterne er et hjælpeværktøj, hvor Optagelse.dk punkt for punkt skaber overblik over, om ansøgeren 

opfylder forudsætningerne for at kunne optages på uddannelsen. Tjeklisterne indeholder en samlet 

angivelse af, om en elev som udgangspunkt har krav på optagelse til gymnasiet eller hf, eller om eleven skal 

indkaldes til samtale eller optagelsesprøve. Tjeklisterne skal alene ses som anvisninger, da det er 

institutionens ansvar at vurdere, om en elev lever op til adgangskravene, som beskrevet i lov om de 

gymnasiale uddannelser. 

I optagelse.dk findes filtreringsmuligheder på listen over ansøgninger, som I med fordel kan benytte. 
Under fanen ’Gymnasiale’ kan ansøgningerne filtreres efter, hvilken status de har i optagelse.dk på det 
pågældende tidspunkt: 

 

Retskrav:  

Viser ansøgninger fra elever, der umiddelbart opfylder forudsætningerne for adgang til gymnasiet eller 

hf.  



Samtale:  

Viser ansøgninger fra elever, som umiddelbart skal indkaldes til en vejledningssamtale. Omfatter 

elever, der har fået mellem 2 og 3 i gennemsnit i de lovbundne prøver, og som opfylder de øvrige krav. 

Optagelsesprøve:  

Viser ansøgninger fra elever, der umiddelbart ikke opfylder adgangskravene. Eleverne skal derfor 

formentligt til optagelsesprøve og samtale i august. Det bemærkes, at denne kategori indeholder en 

stor del af de elever, som allerede har været til prøve den 14. juni. Disse elever skal selvfølgelig ikke 

indkaldes til optagelsesprøve igen, medminde de ikke bliver optaget og ønsker at benytte sig af 

muligheden for at aflægge prøven igen.  

Andet:  

Anvendes ikke. 

Ukendt (start-status):  

Viser ansøgninger fra elever, hvor der ikke er grundlag for vurdering af retskrav ELLER tjeklisten 

mangler en konklusion. Se også https://viden.stil.dk/x/lYBgAw.  

 

Vigtigt i forhold til ansøgere fra 10. klasse  

Ift. ansøgere fra 10. klasse er det nødvendigt, at I tjekker karaktererne på de pågældende elever for at se, 
om eleven har de fornødne karakterer, idet tjeklisterne ift. disse elever ikke er tilstrækkelige. Skolen bør 
tjekke antallet af prøver og karakterværdierne. Se https://viden.stil.dk/x/toBgAw. 

 
Nyttige links 

 I kapitel 2 i lov om de gymnasiale uddannelser ses adgangskravene til de 3-årige gymnasiale 

uddannelser samt 2-årig hf https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209370.  

 Filtrering på siden med ansøgninger: https://viden.stil.dk/x/lYBgAw 

 FAQ om tjeklister: https://viden.stil.dk/x/loBgAw 

 Gunstregler: https://viden.stil.dk/x/nYBgAw   

 Særligt for 10. klasse: https://viden.stil.dk/x/toBgAw 

 Beregning af gennemsnit: https://www.ug.dk/6til10klasse/beregning-af-gennemsnit-ved-

folkeskolens-afgangseksamen 

Hvis I har spørgsmål kan I kontakte hotline vedrørende gymnasiereformen på tlf. 70212156. 

 
Med venlig hilsen  

Styrelsen for It og Læring 

Jan Toksvig 

Chefkonsulent 

Direkte tlf.: +45 4046 5263 

E-mail: Jan.Toksvig@stil.dk 
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