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Ungdommens Uddannelsesvejledning og vejledere ved frie skoler m.m. 

 

Med de nye adgangskrav og optagelsesregler til de gymnasiale uddannel-

ser bliver optagelsesprocessen til ungdomsuddannelserne mere omfat-

tende og vil foregå senere på året end tidligere. Nogle elever vil først få 

klarhed over, om de kan starte på en gymnasial uddannelse kort før ud-

dannelsesstart. De elever, der efter optagelsesprøven og –samtalen ikke 

optages på den ønskede gymnasiale uddannelse, skal hurtigst muligt have 

sendt  ansøgningen videre til den næste prioritet på listen over uddannel-

sesønsker eller sendt til UU. 

 

Med dette brev ønsker Styrelsen for Undervisning og Kvalitet at rette 

opmærksomheden mod den gruppe af elever, der er i risiko for ikke at 

blive optaget på den ønskede gymnasiale uddannelse efter at have været 

til optagelsesprøve og -samtale. Der er særlige nedslag i optagelsespro-

cessen, som har betydning for, om elever kan påbegynde en anden ung-

domsuddannelse eller et relevant uddannelsestilbud ved skolestart i au-

gust. Disse nedslag er beskrevet nedenfor. 

 

Optagelsesprøve den 14. juni 

Elever, som ved den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering, er vur-

deret ikke-uddannelsesparat, vil blive indkaldt til optagelsesprøve den 14. 

juni. Det skønnes, at der blandt denne gruppe af elever vil være en større 

andel, som ikke bliver optaget i forhold til de øvrige elever, som indkal-

des til prøven den 14. juni. 

 

Udtræk fra optagelse.dk fra dette års ansøgninger til ungdomsuddannel-

serne viser, at mere end halvdelen af de elever, som er vurderet ikke-

uddannelsesparate til en treårig gymnasial uddannelse, ikke har prioriteret 

andre uddannelsesønsker end en treårig gymnasial uddannelse. Hvis ele-

ver fra denne gruppe ikke bliver optaget, skal der udarbejdes en ny ud-

dannelsesplan med nye uddannelsesønsker.  

 

Elever, som har været til optagelsesprøve den 14. juni vil få svar på, om 

de er blevet optaget på uddannelsen senest den 28. juni. Afhængig af, om 

eleven selv henvender sig til UU eller om UU først skal afvente besked 
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fra den gymnasiale institution om, at eleven ikke er optaget, kan udarbej-

delse af en ny uddannelsesplan ske primo/medio juli. 

 

Styrelsen vil i denne forbindelse opfordre til, at UU så vidt muligt har 

kontakt til denne gruppe af elever, og at der allerede på forkant af opta-

gelsesprøven planlægges en plan B med eleven og dennes forældre i til-

fælde af, at eleven ikke bliver optaget. Afklaring af elevens nye uddannel-

sesønske og evt. optagelse på den nye uddannelse kan således afvikles 

inden sommerferien.  

 

Optagelsesprøve den 6. august 

Elever, som ikke opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse, 

ved de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse vil blive indkaldt til optagel-

sesprøve den 6. august.  

 

Disse elever vil modtage svar på, om de optages på uddannelsen fra 15. 

august frem til 20. august. For den del af eleverne, som ikke optages her, 

har det om muligt endnu større betydning, at der er drøftet alternative 

uddannelsesønsker, således at eleven har mulighed for at påbegynde en 

anden uddannelse hurtigst muligt. Dette vil naturligvis også være gæl-

dende for den del af elever, som skal til sygeprøven den 16. august. 

 

For at understøtte optagelsesprocessen bedst muligt har styrelsen udar-

bejdet yderligere information til forældre og elever om betydningen af at 

have flere uddannelsesønsker og opfordring til, at elever, der skal til op-

tagelsesprøve forud for prøven har overvejet en plan B.  

 

Informationerne bliver formidlet via en video, som bliver tilgængelig på 

sociale medier og ug.dk 
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