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Orientering om optagelsesprocessen til de gymnasiale uddannelser 

i forbindelse med COVID-19 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsender hermed en orientering 

om justeringer af optagelsesprocessen til de gymnasiale uddannelser 2020 

i forbindelse med COVID-19. 

 

Aflysningen af folkeskolens prøver i 2020 betyder, at de afsluttende 

standpunktskarakterer i 9. klasse ophøjes til prøvekarakterer og vil der-

med blive overført til eksamensbeviset. 

 

Fristen for afgivelse og indberetning af afsluttende standpunktskarakterer 

i grundskolen udskydes fra den 27. maj 2020 til tidligst den 10. juni og 

senest den 15. juni 2020. juni 2020 med henblik på at fokusere på læring 

og fastholde elevernes motivation til at deltage aktivt i undervisningen re-

sten af skoleåret. Dermed udskydes også den afsluttende uddannelsespa-

rathedsvurdering (herefter ”UPV”), hvilket nødvendiggør tilpasninger i 

forhold til afholdelse af optagelsesprøverne.   

 

 

Opnåelse af retskrav til de gymnasiale uddannelser  

De gældende bestemmelser for at opnå retskrav på optagelse til en gym-

nasial uddannelse bygger for en stor dels vedkommende på hhv. de af-

sluttende standpunktskarakterer og prøvekaraktererne fra de obligatori-

ske prøver i 9. og 10. klasse.  

 

Opnåelse af retskrav på optagelse til de treårige gymnasiale uddannelser 

vil i 2020, grundet aflysning af folkeskolens prøver og ophøjelsen af de 

afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer, ske gennem stand-

punktskaraktererne (se tabel 1): 
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Tabel 1: Eksempel på opgørelse af retskrav til treårig gymnasial 

uddannelse for de krav, som omhandler karakterer, jf. §§ 7–8 i lov 

om de gymnasiale uddannelser. 

 

Gældende krav Justering  

(som følge af COVID-19) 

Eleven har ved de lovbundne prøver 

bekræftet det faglige niveau fra den 

afsluttende UPV 

 

Niveauet skal bekræftes ved stand-

punktskaraktererne i de fag, der (nor-

malt) er lovbundne prøver i 

Bekræfter eleven ikke niveauet i 

UPV, opnås alligevel retskrav, hvis 

karaktergennemsnittet af de lov-

bundne prøver er på mindst 3,0 

 

Retskrav, hvis gennemsnittet af 

standpunktskaraktererne er mindst 

3,0 i de fag, der (normalt) er lov-

bundne prøver i 

 

Bekræfter eleven ikke niveauet i 

UPV, opnås alligevel retskrav, hvis 

karaktergennemsnit af de lovbundne 

prøver er på mellem 2,0 og 3,0, og 

eleven gennemfører en vejlednings-

samtale 

Retskrav, hvis gennemsnittet af 

standpunktskaraktererne er mellem 

2,0 og 3,0 i de fag, der (normalt) er 

lovbundne prøver i, og eleven gen-

nemfører en vejledningssamtale 

Har eleven en negativ UPV, opnås 

alligevel retskrav ved mindst 6,0 i ka-

raktergennemsnit i de lovbundne 

prøver 

Retskrav, hvis der er opnået mindst 

6,0 i standpunktskarakterer i de fag, 

der (normalt) er lovbundne prøver i 

 

Institutionerne vil som vanligt i Optagelse.dk kunne tilgå både afslut-

tende standpunktskarakterer og eksamensbevis til at vurdere, om eleven 

har retskrav for de ansøgere, som søger i direkte forlængelse af 9. eller 

10. klasse. 

 

Justering af optagelsesprøver 

De planlagte tidspunkter for optagelsesprøver i 2020 (før COVID-19-si-

tuationen) var den 29. april (elever, der allerede nu ved, at de ikke har 

retskrav på optagelse), 12. juni, 29. juni og 4. august.  

 

I det følgende beskrives ændringerne for de enkelte optagelsesprøver.  

 

Prøven den 29. april 2020 – afholdes som planlagt i dag 

Optagelsesprøven i dag den 29. april 2020 afholdes som planlagt under 

hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, herunder afstandskra-

vet mm. Prøven er forbeholdt ansøgere, der allerede nu ved, at de skal til 

optagelsesprøve (primært ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog eller 

kommer fra prøvefrie skoler) og dermed er det på nuværende tidspunkt 

kendt, hvilke ansøgere der kan aflægge denne optagelsesprøve.   
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Prøverne den 12. juni og 29. juni 2020 – aflyses og planlægges lokalt 

Udskydelsen af afgivelse og indberetning af afsluttende standpunktska-

rakterer i grundskolen betyder, at den endelige UPV senest vil foreligge 

den 17. juni 2020. Derfor aflyses de to optagelsesprøver den 12. juni og 

29. juni 2020 (primært ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate 

og ansøgere, der ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen) som cen-

tralt stillede prøver, men gennemføres lokalt og fleksibelt i perioden 19.-

29. juni 2020.  

 

Prøven afvikles således på et eller flere tidspunkter valgt af den enkelte 

institution. Dette vil give institutionerne den nødvendige fleksibilitet til, 

at optagelsesprocessen kan gennemføres i overensstemmelse med Sund-

hedsstyrelsens anvisninger. STUK stiller to opgavesæt til rådighed for in-

stitutionerne. Institutionens leder træffer afgørelse om optagelse med ud-

gangspunkt i optagelsesprøven og -samtalen efter gældende regler. 

 

Prøven den 4. august 2020 – afholdes som planlagt 

Optagelsesprøven den 4. august 2020 afholdes som planlagt. Det forven-

tes, at forholdene omkring denne prøve ikke er påvirket af den nuvæ-

rende ekstraordinære COVID-19-situation, hvorfor prøven kan afholdes 

som planlagt. 

 

Med de beskrevne ændringer har ansøgerne fortsat mulighed for at få to 

prøveforsøg i år. 

 

Særligt om prøvefrie skoler 

De prøvefrie skoler har fået mulighed for at beslutte at trække deres 

meddelelse om ikke at afholde folkeskolens prøver tilbage, således at de 

på lige fod med øvrige skoler giver afsluttende standpunktskarakterer. I 

modsat fald skal elever på prøvefrie skoler, som ønsker optagelse på en 

gymnasial ungdomsuddannelse, til optagelsesprøve som under normale 

forhold. 

 

Den enkelte skoles beslutning om at vælge at give eleverne afsluttende 

standpunktskarakterer er meddelt styrelsen den 27. april 2020. For at 

hjælpe gymnasierne, opfordres prøvefrie skoler, som har valgt at give ele-

verne afsluttende standpunktskarakterer, at give besked til de gymnasier, 

hvor elever skal til optagelsesprøve. 

 

Yderligere informationer 

Alle informationer til de gymnasiale institutioner om adgangskrav og op-

tagelsesproces, herunder justerede standardbreve, drejebog m.v., er sam-

let på:  

 

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

 

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

 

Hanne Woller 

Specialkonsulent 

Direkte tlf.: +45 33 95 53 35 

Hanne.Woller@stukuvm.dk 

 

mailto:Hanne.Woller@stukuvm.dk

