
Justerede adgangskrav og 
optagelsesprocedure til de 
gymnasiale uddannelser 



Program 
 
 
• Velkomst /v. kontorchef Jens Refslund 

Poulsen 
 
• Evaluering af optagelsesprocessen 2019 /v. 

Hanne Woller 
 

• Justering af optagelsesreglerne til de 
gymnasiale uddannelser /v . Camilla Abel 
Trier 

 
• Adgangskrav for optagelsen 2020 /v. Hanne 

Woller 
 
• Optagelsesprocessen 2020 v/Camilla Abel 

Trier 
 

• Spørgsmål 
 
 



Proces for implementering af justerede 
adgangskrav 

 

• Lovproces  

• Tidsplan for implementering af nye regler 
• Lov (træder i kraft 1. april 2020) 
• Bekendtgørelser (træder i kraft 1. april 2020) 
• Vejledninger og informationsmaterialer (1. april 2020) 
• Optagelsesprøver (tidspunkt udmeldes hurtigst muligt) 
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Evaluering af optagelsesprocessen 

• Gennemført i august 2019 

 

• Indsamling af data fra 
optagelsesprocessen og 
optagelsesprøverne 

 

• Tilbagemelding fra 
undervisningssektoren af de nye 
adgangskrav og optagelsesprocessen 
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Data vedrørende de nye adgangskrav og 
optagelsesprocessen 2019 

 

• 47.580 elever fra 9. og 10. klasse søgte en gymnasial uddannelse 

• 42.929 elever var vurderet uddannelsesparate 

• 4.660 elever (6 pct.) var vurderet ikke-uddannelsesparate 

• 5 pct. af ansøgerene til en treårig gymnasial uddannelse var vurderet ikke-
uddannelsesparat 

• 18 pct. af ansøgerene til hf var vurderet ikke-uddannelsesparat 
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Ansøgere til optagelsesprøve - årsag 

 
Årsag 
 

 
Antal  

 
Ikke uddannelsesparate 

 
1.880 (36 pct.) 

 
Søgte fra prøvefri 9. eller 10. klasse 

 
870 (17 pct.) 

 
Søger ikke i direkte forlængelse af 9. eller 
10. klasse 

 

 
1.050 (20 pct.) 
 

 
Manglede 2. fremmedsprog 

 
550 (11 pct.) 

 
Søgte efter ansøgningsfristen d. 1. marts 

 
170 (3 pct.) 

 
Samlet 

 
5.170 
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Resultat af optagelsesprøven 

• 5.030 ansøgere gennemførte optagelsesprøven 

• 2.930 bestod optagelsesprøven 

• 1.770 bestod  ikke optagelsesprøven 

 

• 2.300 (62 pct.) til de treårige gymnasiale uddannelser bestod optagelsesprøven 

• 1.430 (38 pct.) til de treårige gymnasiale uddannelser bestod ikke optagelsesprøven 

 

• 630 (65 pct.) til hf bestod optagelsesprøven 

• 340 (35 pct.) til hf bestod ikke optagelsesprøven 
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Treårig gymnasial uddannelse  
– resultat af optagelsesprøverne 

Årsag Bestået Ikke bestået Samlet 

Ikke uddannelsesparate 410 (31 pct.) 930 (69 pct.) 1340 

Søgte fra prøvefri 9. eller 10. 
klasse  
 

790 (93 pct.) 70 (8 pct.) 860 

 
Søger ikke i direkte 
forlængelse af 9. eller 10. 
klasse 
 

600 (71 pct.) 240 (29 pct.) 840 

Manglede 2. fremmedsprog 160 (55 pct.) 130 (45 pct.) 290 

Søgte efter  
ansøgningsfristen d. 1. marts 70 (58 pct.) 50 (42 pct.) 120 
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Hf – resultat af optagelsesprøverne 

Årsag Bestået Ikke bestået Samlet 

Ikke uddannelsesparate 290 (55 pct.) 240 (45 pct.) 530 

Søgte fra prøvefri 9. eller 
10. klasse  
 

10 <5 <20 

 
Søger ikke i direkte 
forlængelse af 9. eller 10. 
klasse 
 

150 (75 pct.) 50 (25 pct.) 200 

Manglede 2. fremmedsprog 150 (60 pct.) 100 (40 pct.) 250 

 
 
Søgte efter 
ansøgningsfristen d. 1. 
marts 
 

20 (50 pct.) 20 (50 pct.) 40 
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Overordnede tilbagemeldinger fra 
sektoren 
 

• Adgangskravene er komplicerede og 
optagelsesprocessen har været vanskelig 

 

• Ønske om at reglerne laves om og forenkles 

 

• Flere ansøgergrupper kommer uretmæssigt i 
klemme 

 

• Behov for videreudvikling af den 
systemmæssige understøttelse  

16-01-2020 Camilla Abel Trier – Kontor for Gymnasier 
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Politisk aftale om justering af 
optagelsesreglerne til de gymnasiale 
uddannelser 
 

Aftalen omfatter følgende elementer: 
• Forlænget gyldighed af resultater fra 9. og 10. klasse. 
• Mulighed for at søge optagelse i begyndelsen af skoleåret. 
• Mulighed for betinget optag af ansøgere, der har været syge ved folkeskolens 

prøver. 
• Ændring af antallet af forsøg til optagelsesprøven. 
• Justering af, hvilken institution der afholder optagelsesprøve og -samtale. 
• Justering af tidspunkterne for afholdelse af optagelsesprøven. 
• Mulighed for at bruge optagelsesprøven som optagegrundlag til 

erhvervsuddannelserne. 
• Smidiggørelse af krav til underskrift fra forældre. 
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Forlænget mulighed for retskrav 

• Retskrav på optagelse kan opnås i op til to år efter 9. klasse og ét år efter 10. 
klasse. Det gælder uanset om ansøgerene fx har  
- gået på en prøvefri 10. årgang 
- været i udlandet 
- været i arbejde 

• Ansøger skal fortsat leve op til alle adgangsforudsætninger, herunder krav til 
uddannelsesparathedsvurderingen og resultaterne af folkeskolens afgangseksamen.  

• Ansøger skal søge om optagelse senest 1. marts det år vedkommende vil optages i 
på uddannelsen 

• En ansøger, der ikke levede op til adgangskravene i 9. klasse, vil som hidtil kunne 
anvende 10.klasse til at opnå retskrav på optagelse 
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Optagelse i begyndelsen af skoleåret 

• Ansøger får mulighed for at blive optaget på en gymnasial uddannelse frem til 
grundforløbets afslutning (august-oktober) 

• Det forudsætter, at 
• ansøger lever op til adgangskravene til de gymnasiale uddannelser (bortset fra 

kravet om rettidighed) 
• rektor vurderer at ansøger har de faglige forudsætninger for at begynde senere 

på uddannelsen 
• ansøger søger op optagelse senest to år efter 9. klasse eller et år efter 10. klasse 

• Hvis det fortsat er muligt at gå til optagelsesprøve, skal ansøgeren henvises hertil.  
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Betinget optagelse af ansøgere, der har været 
syge ved folkeskolens prøver 
 

 

• Ansøger, der har været fraværende ved en eller flere prøver ved folkeskolens 
afgangseksamen, får mulighed for at starte på en gymnasial uddannelse på 
betingelse af, at vedkommende efterfølgende går til sygeprøve. 

• Ansøger skal være berettiget til af aflægge sygeprøver efter folkeskoleloven 

• Rektor skal vurdere om ansøgeren forventes at kunne bestå sygeprøverne 

• Ansøger (nu eleven) skal leve op til adgangskravene når sygeprøverne er overstået. 
Klarer eleven ikke sygeprøverne godt nok, skal eleven udskrives fra uddannelsen 

 

• Ansøger kan vælge i stedet for at gå til optagelsesprøve 
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Øvrige justeringer 

• Ændring af antallet af forsøg til optagelsesprøven 
• Ansøgere til de treårige gymnasiale uddannelser får nu i alt fire prøveforsøg, dog 

maksimalt to forsøg om året.  

• Ændring af, hvilken institution der afholder optagelsesprøve og –samtale 
• Det vil fremad altid være den institution, der har reserveret plads til ansøgeren eller som i 

øvrigt skal optage ansøgeren.  

• Smidiggørelse af krav til forældreunderskrift 

• Justering af tidspunkterne for afholdelse af optagelsesprøven 

• Mulighed for at bruge optagelsesprøven som optagelsesgrundlag til 
erhvervsuddannelserne.  
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  Spørgsmål 



 
 
 
 
 
 
Retskrav på treårig gymnasial uddannelse 
efter 9. klasse 

 

• Sendt ansøgning senest 1. marts 
• Ansøger skal have haft 2. fremmedsprog fra 5.-9. klasse (eller 

undervisning der står mål hermed) 
• Være vurderet uddannelsesparat ved afsluttende 

standpunktskarakterer:  
• Mindst 5,0 i gennemsnit af samtlige standspunktskarakterer (upv) 

• Ansøger skal som udgangspunkt også have mindst 5,0 i 
karaktergennemsnit i de bundne prøvefag i 9. klasse 

• Ansøger har dog fortsat retskrav, hvis ansøger har mindst 3,0 i 
karaktergennemsnit i de bundne prøvefag i 9.klasse 

• Ansøgere med over 2,0 men under 3,0 i karaktergennemsnit kan  
optages via en samtale med skolens leder 

• Ansøger skal bestå folkeskolens afgangseksamen 
• Ansøgere, som er vurderet ikke-uddannelsesparat, har krav på 

optagelse, hvis ansøger opnår mindst 6,0 i karaktergennemsnit i 
de bundne prøvefag 

• Retskravet gælder i 2 år efter afsluttet 9. klasse 
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Retskrav på optagelse på treårig gymnasial 
uddannelse efter 10. klasse 
• Sendt ansøgning senest 1. marts 

• Ansøgere, som ikke har opnået retskrav på 
optagelse efter 9. klasse skal: 

• have fulgt undervisningen i  dansk, engelsk og 
matematik og gå til prøve i fagene i 10. klasse 
(FP9 eller FP10) 

• Være vurderet uddannelsesparat ved afsluttende 
standpunktskarakterer i 10. klasse:  
• Mindst 5,0 i gennemsnit af samtlige 

standspunktskarakterer (upv) 
• Ansøgere, som er vurderet ikke-

uddannelsesparat, har krav på optagelse, hvis 
ansøger opnår mindst 6,0 i karaktergennemsnit i 
de bundne prøvefag 

• Retskravet gælder i 1 år efter 10. klasse 
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Retskrav på toårig hf uddannelse efter 9. 
klasse 

• Sendt ansøgning senest 1. marts 

• Ansøger skal have haft 2. fremmedsprog fra 5.-9. klasse (eller 
undervisning der står mål hermed) 

• Være vurderet uddannelsesparat ved afsluttende 
standpunktskarakterer: 
• Mindst 4,0 i gennemsnit af samtlige standspunktskarakterer (upv) 

• Ansøger skal have mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne 
prøvefag i 9. klasse 

• Ansøger skal bestå folkeskolens afgangseksamen 

• Ansøgere, som er vurderet ikke-uddannelsesparat, har krav på 
optagelse, hvis ansøger opnår mindst 6,0 i karaktergennemsnit 
i de bundne prøvefag 

• Retskravet gælder i 2 år efter afsluttet 9. klasse 
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Retskrav på optagelse på toårig hf-
uddannelse efter 10. klasse 
• Sendt ansøgning senest 1. marts 

• Være vurderet uddannelsesparat ved afsluttende 
standpunktskarakterer i 10. klasse:  

• Mindst 4 i gennemsnit af samtlige standspunktskarakterer 
(upv) 

• Ansøger skal have fulgt undervisningen i  dansk, engelsk 
og matematik og gå til prøve i fagene i 10. klasse (FP10) 

• Ansøgere skal have haft 2. fremmedsprog fra 5.-9. klasse 
(eller undervisning der står mål hermed) (i år fra 6.-9. 
klasse) 

• Ansøgere har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i 
fysisk/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af 
undervisningen på 9. klassetrin eller 10.-klasseprøve i 
fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. 
klassetrin. 

• Ansøgere har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i 
henholdsvis fagene dansk og matematik i 10.-
klasseprøverne. 

• Ansøgere, som er vurderet ikke-uddannelsesparat, har 
krav på optagelse, hvis ansøger opnår mindst 6,0 i 
karaktergennemsnit i de bundne prøvefag 

• Retskravet gælder i 1 år efter 10. klasse 
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Reservation af pladser 

• Gælder alle ansøgere, der har søgt rettidigt om optagelse. Der gøres ikke forskel på 
ansøgernes rettigheder afhængig af, om de viser sig senere at have retskrav på 
optagelse eller optages på baggrund af en optagelsesprøve og efterfølgende samtale 
eller en standardiseret vurdering.  

• Ansøgerne får reserveret en plads på den institution, hvor de efterfølgende skal 
optages, såfremt de opfylder adgangsforudsætningerne.  

• Processen med reservation af pladser skal være afsluttet og meddelt ansøgerne 
senest 1. maj.  

• Den institution, der har reserveret plads til ansøgeren, afgør, når det fornødne 
grundlag foreligger, om ansøgeren kan optages på uddannelsen.  
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Optagelsesprocessen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgning 

Før 1. 
marts 

Reservation 
af plads 

Optagelsesprøve 

Fordeling i 
fordelings-
udvalg ved 

overansøgte 
almengym-

nasiale 
institutioner 

Folke-
skolens 
afgangs-
eksamen 

Optagelses-
samtale 

Vejlednings-
samtale 

Optagelses-
prøve 

 

Optages 

Retskrav på 
optagelse 

Optages 
ikke 

Optages 

Optages 
ikke 

Optagelses-
samtale 

UPV 

Tjekliste fra 
BUVM 

Tjekliste fra 
BUVM 



Optagelsesprøven og -samtalen 

• Når institutionen har konstateret, at ansøgeren skal til optagelsesprøve, indkaldes 
ansøgeren til den først kommende prøve. 
• Ansøgeren gøres bekendt med, hvorfor ansøgeren indkaldes til prøven. 

• Den prøveafholdende institution har ansvaret for afviklingen af optagelsesprøven. 

• Optagelsessamtalen 
• Afholdes når resultatet af optagelsesprøven er kendt, dog senest 2 uger efter 

optagelsesprøven 

• Helhedsvurdering på baggrund af optagelsesprøven og –samtalen 
• Hvis ansøgeren ikke består optagelsesprøven kan ansøgeren kun i helt særlige tilfælde 

optages på uddannelsen på trods heraf.  
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Tidsplan for implementering 
• Information om justerede regler på uvm.dk  
• Blev opdateret ultimo december 2019 
 

• Loven træder i kraft 
• 1. april 2020 
  

• Ændringen af optagelsesbekendtgørelsen træder i kraft 
• 1. april 2020 
 

• Materiale på uvm.dk i form af  
• Drejebog for optagelsesprocessen – 1. april 2020 
• Uddybning af visse dele af optagelsesbekendtgørelsen – 1. april 2020 
• Tekstforslag til breve – marts/april 2020 

 

• Dato for optagelsesprøverne 
• Meldes ud hurtigst muligt 
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  Spørgsmål 



Studievalgsportfolio 

 

16. januar 2020 26 



Studievalgsportfolio 
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Kandidat til tidlig optagesesprøve 
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Kandidat til tidlig optagesesprøve 
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Hvad skal barnet hedde? 

16. januar 2020 30 

• Forudsætninger 

• Ansøgeres forudsætninger 

• Opfyldelse af forudsætninger 

• Forudsætninger for optagelse 

• Se ansøgeres forudsætninger 

• Se forudsætninger 

• Se kravopfyldelse 

• Kandidatlisten 
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