
 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Tlf.: 33 92 50 00 

E-mail: stuk@stukuvm.dk 

www.stukuvm.dk 

CVR-nr.: 29634750 

13. maj 2019 

Sagsnr.:19/06512 

 

Til ledelsen for institutioner med udbud af gymnasiale ungdomsuddan-

nelser 

   

   

 

Udskudt uddannelsesstart for ansøgere, der er eller skal på uddan-

nelsesophold i udlandet 

Styrelsen ønsker med dette brev at vejlede om håndtering af ansøgere, 

der har været på uddannelsesophold i udlandet i skoleåret 2018/19 og 

om fremadrettet håndtering af ansøgere, der søger om udskudt uddan-

nelsesstart i forbindelse med sådanne uddannelsesophold. 

 

Håndtering af ansøgere, der har været på uddannelsesophold i 

udlandet i skoleåret 2018/19 

På baggrund af en række henvendelser fra ansøgere til gymnasiale ud-

dannelser, der i øjeblikket er på uddannelsesophold i udlandet, er Under-

visningsministeriet blevet opmærksom på, at nogle ansøgere muligvis 

ikke er blevet vejledt korrekt om mulighederne for optagelse og udskudt 

uddannelsesstart i forbindelse med uddannelsesopholdet.  

 

På baggrund heraf har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved be-

kendtgørelse nr. 492 af 30. april 2019 om ændring af bekendtgørelse om 

optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på 

institutioner for almengymnasiale uddannelser foretaget en mindre æn-

dring af bekendtgørelsen, der muliggør, at en institution under visse for-

udsætninger kan tillade sådanne ansøgere at starte på uddannelsen, som 

om de havde fået tilladelse til at udskyde deres uddannelsesstart, det vil 

sige, uden at de pågældende skal til optagelsesprøve og -samtale eller til 

standardiseret vurdering. 

 

Det er en forudsætning herfor, at 

- ansøgeren rent faktisk søgte om optagelse på uddannelsen i for-

bindelse med elevoptaget til skoleåret 2018/19,  

- institutionen ville have givet ansøgeren tilladelse til at udskyde 

uddannelsesstarten, såfremt ansøgeren havde anmodet herom 

forud for det udenlandske ophold, 

- ansøgeren afleverer relevant dokumentation for det udenlandske 

uddannelsesophold, 
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- det udenlandske uddannelsesophold efter institutionens vurde-

ring vil dygtiggøre/har dygtiggjort ansøgeren fagligt, og at 

- ansøgeren med de nødvendige tilpasninger opfylder forudsætnin-

gerne for at have retskrav på optagelse i medfør af §§ 7-10 i lov 

om de gymnasiale uddannelser.  

Den beskrevne mulighed gælder alene for ansøgere, der er på uddannel-

sesophold i udlandet i skoleåret 2018/19, og som ønsker at starte på en 

gymnasial uddannelse efter sommerferien 2019.  

 

Den institution, der har reserveret plads til en sådan ansøger, som led i 

den netop afsluttede pladsreserveringsproces, eller som i øvrigt tilbyder 

en sådan ansøger plads på institutionen, kan med bekendtgørelsesæn-

dringen optage en sådan ansøger, som om vedkommende allerede inden 

det udenlandske uddannelsesophold havde fået tilladelse til udskudt ud-

dannelsesstart. Det bemærkes for god ordens skyld, at institutionen ikke 

på denne baggrund vil kunne begrunde en fravigelse af tilskudsbetingel-

sen om en maksimal gennemsnitlig klassekvotient på 28,0.  

 

Fremadrettet gælder de nedenfor beskrevne regler, hvorefter det er en 

forudsætning for udskudt uddannelsesstart, at ansøgeren har søgt herom 

inden det udenlandske uddannelsesophold.  

 

Bekendtgørelsesændringen, der trådte i kraft den 2. maj 2019, kan findes 

via dette link: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209030 

 
Fremadrettet håndtering af ansøgere, der søger om udskudt ud-

dannelsesstart i forbindelse med uddannelsesophold i udlandet 

Det følger af § 3 i optagelsesbekendtgørelsen, at institutionen, det vil sige 

den institution, der har reserveret plads til ansøgeren eller optager ansø-

geren i henhold til bekendtgørelsens § 14, stk. 2, efter anmodning kan 

tillade, at ansøgeren først begynder på uddannelsen ved starten af det 

efterfølgende skoleår, hvis ansøgeren skal et år til udlandet på en uddan-

nelsesinstitution.  

 

Det er en forudsætning for en sådan tilladelse, at ansøgeren efterfølgende 

bliver optaget på uddannelsen, enten fordi ansøgeren har retskrav herpå, 

eller fordi ansøgeren optages på baggrund af en optagelsesprøve og ef-

terfølgende samtale eller af en standardiseret vurdering. I modsat fald 

bortfalder reservationen eller den tilbudte plads. Det er endvidere en 

forudsætning, at ansøgeren afleverer dokumentation for optagelse på den 

udenlandske institution, og at det udenlandske uddannelsesophold efter 

institutionens vurdering vil dygtiggøre ansøgeren fagligt. 

 

Muligheden for at udskyde uddannelsesstarten et år på grund af et ud-

dannelsesophold i udlandet forudsætter således, at ansøgerne bliver op-

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209030
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taget på uddannelsen og får tilladelse til udskydelse af uddannelsesstarten 

inden udlandsopholdet. En elev, der går i 9. eller 10. klasse og ønsker at 

gøre brug af sit eventuelle retskrav på optagelse, skal derfor søge om 

optagelse via optagelse.dk inden 1. marts, uanset om ansøgeren ønsker at 

tage et år til udlandet, inden vedkommende påbegynder et gymnasial 

uddannelsesforløb.  

 

Hvis ansøgeren i modsætning hertil først søger om optagelse, når ved-

kommende kommer hjem fra det udenlandske uddannelsesophold, vil 

ansøgeren blive betragtet som en ansøger, der ikke søger om optagelse i 

direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Ansøgeren vil dermed ikke have 

retskrav på optagelse, men vil i stedet kunne optages på baggrund af en 

optagelsesprøve og -samtale eller af en standardiseret vurdering, alt efter 

om ansøgeren søger optagelse på en treårig gymnasial uddannelse eller 

uddannelsen til hf-eksamen. 

 

Hvis institutionen giver ansøgeren tilladelse til at udskyde uddannelses-

start til året efter, har institutionen samtidig forlods disponeret over en 

del af institutionens optagelseskapacitet for det efterfølgende skoleår, jf. 

§ 3, stk. 3, og § 4, og institutionen vil ikke siden med udgangspunkt i 

denne – på forhånd kendte – elev kunne begrunde en fravigelse af til-

skudsbetingelsen om en maksimal gennemsnitlig klassekvotient på 28,0.  

 

Regelgrundlag 

De relevante regler i optagelsesbekendtgørelsen findes herefter i be-

kendtgørelsens § 3, § 3 a og § 4, der har følgende ordlyd: 

  
§ 3. Institutionen kan tillade, at ansøgeren først begynder på 

uddannelsen ved starten af det efterfølgende skoleår, hvis ansø-
geren skal et år til udlandet på en uddannelsesinstitution. 
   Stk. 2. Der er følgende forudsætninger for en tilladelse efter 
stk. 1: 
1) Ansøgeren optages på uddannelsen, jf. reglerne i kapitel 2 i 

lov om de gymnasiale uddannelser. 
2) Ansøgeren afleverer dokumentation for optagelse på den 

udenlandske institution 
3) Det udenlandske uddannelsesophold vil efter institutionens 

vurdering dygtiggøre ansøgeren fagligt 
   Stk. 3. Hvis ansøgeren i medfør af reglerne i §§ 4-12 har fået 
reserveret en plads, bortfalder den reserverede plads og erstattes 
af en reservation af en plads i det næstkommende skoleår, jf. § 4. 
 
   § 3 a. Institutionen kan tillade, at en ansøger, der i skoleåret 
2018/19 har været et år i udlandet på en udenlandsk uddannel-
sesinstitution, starter på uddannelsen ved starten af skoleåret 
2019/20, som om ansøgeren havde fået tilladelse til at udskyde 
uddannelsesstarten, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 108 af 4. 
februar 2016 om optagelse på de gymnasiale uddannelser. 
Stk. 2. Der er følgende forudsætninger for en tilladelse efter stk. 
1: 

1) Ansøgeren søgte om optagelse til skoleåret 2018/19. 
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2) Institutionen ville have givet ansøgeren tilladelse til at ud-

skyde uddannelsesstarten, hvis ansøgeren havde anmodet 

herom forud for det udenlandske uddannelsesophold 
3) Forudsætningerne i § 3, stk. 2, nr. 2 og 3, er opfyldt. 
4) Ansøgeren opfylder med de nødvendige tilpasninger forud-

sætningerne for at have retskrav på optagelse i medfør af §§ 
7-10 i lov om de gymnasiale uddannelser 

 

   § 4. Institutionen kan udover pladser, der er reserveret til om-

gængere og elever, der har været på udlandsophold, jf. § 3, 

umiddelbart reservere plads til følgende ansøgere, der har angi-

vet institutionen som deres første prioritet: 

1) Ansøgere til pre-IB, jf. § 25. 

2) Ansøgere til særligt tilrettelagte forløb for elever med Au-

tisme Spektrum Forstyrrelser, jf. § 26. 

3) Ansøgere til treårige tilrettelæggelser af uddannelsen til 

hf-eksamen eller fireårige tilrettelæggelser af uddannel-

sen til almen studentereksamen, jf. § 63 i lov om de 

gymnasiale uddannelser. 

4) Ansøgere, som af en kommunal eliteidrætsorganisation eller 

en af KL udpeget kommunal instans er vurderet at have sta-

tus som eliteidrætsudøver, når det efter organisationens 

henholdsvis instansens vurdering er af væsentlig betydning 

for ansøgerens idrætslige udvikling, at ansøgeren optages på 

netop den pågældende institution. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Camilla Abel Trier 

Fuldmægtig 
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