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Information vedrørende optagelsesprocessen 2020
Nedenfor finder I en række centrale informationer om optagelsesprocessen i år.
Ansøgere, der har afsluttet deres grundskoleuddannelse tidligere år
De justerede optagelsesbetingelser til de gymnasiale uddannelser har som
bekendt virkning for optagelse til det kommende skoleår. Det gælder
også reglen om, at en ansøger kan opnå retskrav på optagelse i op til to
år efter 9. klasse og op til et år efter 10. klasse og reglen om optagelse af
ansøgere i begyndelse af skoleåret. Disse regler vil således også gælde for
ansøgere, der har afsluttet deres grundskoleuddannelse skoleårene 201718 og 2018-19.
Da Optagelse.dk først i 2022 fuldt ud vil indeholde alle relevante oplysninger i forhold til ansøgere, der allerede har forladt grundskolen, er der
frem til da behov for en særlig håndtering af de pågældende ansøgere.
Styrelsen har derfor i bilag 1 vedlagt en vejledning til håndtering af ansøgninger fra ansøgere, der har afsluttet deres grundskoleuddannelse i
2017-18 og 2018-19.
For at lette læsningen af bilaget har vi vedlagt en skematisk oversigt over
processen.
Det bemærkes, at ansøgere først vil kunne optages på baggrund af reglen
om det forlængede retskrav, når den kommende ændring af lov om de
gymnasiale uddannelser er trådt i kraft. Det forventes, at loven vedtages i
Folketinget, så den kan træde i kraft 1. april 2020.
Optagelsesbekendtgørelsen
Optagelsesbekendtgørelsen er sendt i offentlig høring. Bekendtgørelsen
udmønter de dele af den politiske aftale af 4. november 2019 om juste-
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ring af optagelsesregler til de gymnasiale uddannelser, der kræver ændringer i bekendtgørelsen. Samtidig foreslås også visse andre ændringer i forlængelse af sidst års optagelsesproces.
I bekendtgørelsen foreslås blandt andet følgende ændringer:
-

-

-

-

Fremadrettet vil optagelsesprøve og optagelsessamtale som udgangspunkt skulle afholdes af den institution, der har reserveret
en foreløbig plads til ansøgeren. Prøven afholdes dog af den
højst prioriterede institution i de tilfælde, hvor processen med reservation af foreløbige pladser endnu ikke er afsluttet senest 8
dage før optagelsesprøven i april.
Ansøgere til de treårige gymnasiale uddannelser får i alt fire forsøg til at gå til optagelsesprøve og -samtale, dog højst to forsøg
hvert år.
Ændring af begrebet "reserveret plads". Begrebet foreslås ændret
til "foreløbig plads" for at sikre en bedre forståelse af begrebet
blandt ansøgere og forældre.
Forlængelse af fristen for afgørelse om optagelse og afholdelse af
optagelsessamtale i forlængelse af en optagelsesprøve.

For nærmere information om indholdet af bekendtgørelsesændringerne
henviser vi til høringsbrevet samt bekendtgørelsesudkastet, der kan findes på Høringsportalen via dette link: Høringsportalen
For at kunne håndtere høringsprocessen så hensigtsmæssigt som muligt,
skal vi bede om, at eventuelle høringssvar indgives via jeres respektive lederforeninger.
Optagelsesprøver 2020
Som tidligere udmeldt afholdes der i år 4 optagelsesprøver.
Optagelsesprøven den 29. april er kun for ansøgere, hvor det allerede på
dette tidspunkt kan afgøres, at de ikke har retskrav på optagelse. Det er
fx ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere, der ikke følger undervisning i 2. fremmedsprog, og ansøgere, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse (og som ikke har retskrav på optagelse på baggrund af reglen om det forlængede retskrav).
Optagelsesprøven den 12. juni er fortrinsvis et tilbud til de ansøgere, der
primo juni er vurderet ikke-uddannelsesparate. Prøven vil dog også
kunne benyttes til de ansøgere, der kunne have aflagt prøven den 29.
april.
Optagelsesprøven den 29. juni er fortrinsvis for de ansøgere, der efter
prøveaflæggelsen i 9. og 10. klasse ikke opfylder betingelserne for at
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opnå retskrav på optagelse. Prøven vil dog også kunne benyttes til de ansøgere, der kunne have aflagt prøven den 29. april og 12. juni.
Optagelsesprøven den 4. august er fortrinsvis en sygeprøve.
En ansøger, der efter afholdelse af optagelsesprøven og den efterfølgende optagelsessamtale ikke optages på uddannelsen, kan benytte en af
de efterfølgende prøvedatoer til at aflægge optagelsesprøven igen. En ansøger kan dog højst aflægge optagelsesprøven to gange i samme optagelsesår.
For at anskueliggøre årets proces har vi vedlagt et grafisk overblik over
processen, hvor datoerne for årets optagelsesprøver er indarbejdet.
Smidiggørelse af kravet til forældreunderskriften
Det er fortsat et krav, at ansøgninger til de gymnasiale uddannelser godkendes af ansøgeren og underskrives af forældremyndighedsindehaver i
Optagelse.dk senest 1. marts.
I de forhåbentligt ganske få tilfælde, hvor forældremyndighedsindehaver
imidlertid ikke rettidigt har fået underskrevet en ansøgning, der er godkendt af ansøgeren i Optagelse.dk senest 1. marts, vil ansøgeren dog ikke
miste sit retskrav, hvis ansøgeren i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse på uddannelsen.
Når forældremyndighedsindehaveren rent faktisk underskriver ansøgningen, vil den højst prioriterede institution kunne hente ansøgningen i Optagelse.dk.
I det omfang en underskrevet ansøgning foreligger på et tidspunkt, hvor
den enkelte institution eller fordelingsudvalget kan nå at lade den pågældende ansøgning indgå i processen med reservation af foreløbige pladser,
indgår ansøgningen heri.
Forlængelse af udbudsperioden i Optagelse.dk
Når lovforslaget om ændring af adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser træder i kraft, vil det under visse betingelser blive muligt
at optage ansøgere i begyndelsen af skoleåret og frem til grundforløbets
afslutning. En ansøgning om optagelse på dette tidspunkt vil også skulle
foregå via Optagelse.dk
På denne baggrund vil jeres udbudsperiode i Optagelse.dk i år og fremadrettet blive forlænget til 1. uge i november. Det betyder, at I som noget
nyt skal være opmærksomme på, at I vil kunne modtage ansøgninger i
Optagelse.dk helt frem til dette tidspunkt.
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Oversigter til brug for retskravsvurderingen
Styrelsen for It og Læring oplyser, at oversigter til brug for retskravsvurderingen forventes at være klar i uge 12. Oversigterne vil således allerede
kunne benyttes i forbindelse med indkaldelse til optagelsesprøven den
29. april 2020.

Med venlig hilsen

Camilla Abel Trier
Specialkonsulent
Direkte tlf. +45 33 92 54 55
Camilla.Abel.Trier@stukuvm.dk
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Bilag 1

Håndtering af ansøgere, der har afsluttet deres grundskoleuddannelse i skoleårene 2017-18 og 2018-19
For at kunne optages på en gymnasial uddannelse med retskrav i op til to
år efter 9. klasse og et år efter 10. klasse, jf. §§ 7-10 i lov om de gymnasiale uddannelser, er det en betingelse, at ansøgeren lever op til alle adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser, herunder krav til
uddannelsesparathedsvurdering og resultatet af prøverne i grundskolen.
Tilsvarende gælder i forhold til optagelse i begyndelse af skoleåret, jf. lovens § 14 a, dog ikke i forhold til kravet om rettidighed.
Optagelse.dk indeholder aktuelt ikke oplysninger om standpunkts- og
prøvekarakterer og uddannelsesparathedsvurdering i 9. og 10. klasse for
personer, som har afsluttet undervisningen i grundskolen i skoleårene
2017-18 og 2018-19. Optagelse.dk vil først indeholde alle relevante oplysninger til brug for optag fra sommeren 2022. Indtil da er der derfor
behov for, at institutionerne håndterer ansøgninger fra ansøgere, der har
afsluttet deres grundskoleuddannelse i skoleårene 2017-18 og 2018-19,
på anden vis. Det indebærer, at det, i det omfang der ikke kan tilvejebringes fuldt tilstrækkelige oplysninger om en ansøgers uddannelsesparathedsvurdering, vil være op til rektor konkret at vurdere, om ansøgeren
kan optages på uddannelsen.
Håndteringen foregår mest hensigtsmæssigt i følgende step:
1) Når institutionen modtager en ansøgning om optagelse, jf. lovens §§
7-10 eller § 14 a, fra en ansøger, der har afsluttet sin grundskoleuddannelse i 2017/18 eller 2018/19, indhenter institutionen bevis for
folkeskolens afgangseksamen, og hvis ansøgeren har gået i 10. klasse,
tillige bevis for 10. klasseprøver, såfremt dette ikke allerede fremgår
af ansøgningen. Beviset indhentes fra ansøgeren selv.
2) På baggrund af ansøgningen og eksamensbeviset (og evt. tillige bevis
for 10.-klasseprøver) vurderer institutionen, om ansøgeren opfylder
de gældende krav i lovens § 7, § 8, § 9 eller § 10 til
- prøveaflæggelse i henholdsvis 9. og 10. klasse,
- resultatet af prøverne i henholdsvis 9. og 10. klasse,
- rettidighed (dog ikke for ansøgninger i begyndelsen af skoleåret,
jf. lovens § 14 a),
- 2. fremmedsprog (her lægges det til grund, at ansøgeren opfylder
betingelserne, hvis ansøgeren har fået standpunktskarakter i 2.
fremmedsprog i 9. klasse, idet ansøgere til den 2-årige uddannelse
til hf-eksamen dog også skal opfylde relevante prøvekrav).
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3) En ansøger, der ikke opfylder en eller flere af disse betingelser, indkaldes til optagelsesprøve og -samtale ved ansøgning om optagelse
på en treårig gymnasial uddannelse eller en standardiseret vurdering ved ansøgning om optagelse til den toårige uddannelse til hf-eksamen. Det gælder dog ikke for ansøgere, der søger om optagelse i
begyndelsen af skoleåret, jf. lovens § 14 a. Det skyldes, at optagelse
på baggrund af § 14 a forudsætter, at ansøgeren lever op til alle adgangsforudsætninger (bortset fra rettidighed), og at der ikke afholdes
flere optagelsesprøver i den pågældende optagelsestermin.
Hvis ansøgeren opfylder samtlige ovenstående betingelser, vurderes
det, om ansøgeren har opnået et karaktergennemsnit på mindst 6,0 i
resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen. Hvis ansøgeren har opnået et gennemsnit på mindst 6,0, er der
ikke grund til at indhente oplysninger om ansøgerens uddannelsesparathedsvurdering og ansøgeren kan optages. Det skyldes, at en ansøger, der har opnået mindst 6,0, har retskrav på optagelse, uanset om
ansøgeren er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat, hvis ansøgeren
samtidig opfylder alle øvrige optagelsesbetingelser.
Hvis ansøgeren opfylder samtlige ovenstående betingelser, men ikke
har opnået et karaktergennemsnit på mindst 6,0 i resultaterne
af de lovbundne prøver, skal ansøgerens uddannelsesparathedsvurdering indhentes, såfremt ansøgeren ikke selv har medsendt denne i
forbindelse med ansøgningen. Uddannelsesparathedsvurderingen kan
indhentes via henvendelse til den kommunale ungeindsats (KUI) og
på sigt via et udtræk i Ungedatabasen.
4) Er ansøgeren blevet uddannelsesparathedsvurderet, men ikke i
forhold til den søgte uddannelse, foretager rektor i forhold til kravet om uddannelsesparathed en konkret vurdering af ansøgerens sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre
den søgte uddannelse (om nødvendigt via en samtale med ansøgeren). Ved vurderingen tager rektor udgangspunkt i den allerede foretagne vurdering af ansøgerens forudsætninger for at påbegynde og
gennemføre en ungdomsuddannelse. Er denne positiv, kan rektor
lægge til grund, at ansøgeren også opfylder de personlige og sociale
forudsætninger for at starte på den søgte uddannelse. De faglige forudsætninger, jf. § 2 g, stk. 2, i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, vurderes på baggrund af standpunktskarakterer på ansøgerens eksamensbevis/eksamensbeviser.
Er det ikke muligt at tilvejebringe oplysninger om ansøgerens
uddannelsesparathedsvurdering, vurderer rektor ansøgerens faglige forudsætninger, jf. § 2 g, stk. 2, i lov om kommunal indsats for
unge under 25 år, på baggrund af standpunktskarakterer på ansøge-
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rens eksamensbevis/eksamensbeviser. Med udgangspunkt i ansøgerens faglige forudsætninger foretager rektor herefter en helhedsvurdering på baggrund af en samtale med ansøgeren, hvor dennes personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre
uddannelsen vurderes.
Ved ansøgning til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, inddrages
samtidig eventuelle oplysninger om ansøgerens deltagelse i uddannelsesaktiviteter efter 9. eller 10. klasse, opnået erhvervserfaring samt
deltagelse i andre aktiviteter, i det omfang de pågældende aktiviteter/erhvervserfaring har udviklet ansøgerens forudsætninger for at
kunne gennemføre uddannelsen. I sådanne tilfælde udgør samtalen
tillige en standardiseret vurdering, jf. § 23 i bekendtgørelse om på de
gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner
for almengymnasiale uddannelser. Rektor afgør på baggrund heraf,
om ansøgeren kan optages.
En ansøger til en treårig gymnasial uddannelse, der efter rektors vurdering ikke har de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at
påbegynde og gennemføre uddannelsen, indkaldes til optagelsesprøve og -samtale.
For ansøgere, der søger om optagelse i begyndelse af skoleåret, jf. lovens § 14 a, bemærkes, at optagelse efter denne bestemmelse forudsætter, at ansøgeren lever op til alle adgangsforudsætninger (bortset
fra rettidighed), det vil sig også kravet om en positiv uddannelsesparathedsvurdering. Samtidig er det en betingelse, at der ikke afholdes
flere optagelsesprøver i den pågældende optagelsestermin.
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