[Dato], [Institutionsnavn], [Logo]
Kære [elevens fulde navn]
Du har været til optagelsesprøve d. [dato] og optagelsessamtale d. [dato] på [Institutionsnavn].
På baggrund af optagelsessamtalen og resultatet af optagelsesprøven, skal jeg hermed meddele dig, at
du ikke kan blive optaget på uddannelsen. Det betyder også, at din plads på [Institutionsnavn/den
institution, eleven har reserveret en plads på] ikke længere er reserveret.
Du kan ikke blive optaget, da du ikke har [bestået optagelsesprøven]/[ de nødvendige personlige og
sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasieuddannelse]. [Kort, men saglig begrundelse for
afgørelsen med henvisning til relevante retsregler (lovbekendtgørelse nr. 1428 af 28. september 2020
om de gymnasiale uddannelser, § x, stk. x.)]
[Jeg vil derfor nu sende din ansøgning videre til [næste uddannelsesønske med andre
optagelsesbetingelser på prioritetslisten/ KUI].
Du har mulighed for at klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over denne afgørelse jf. § 35 i
optagelsesbekendtgørelsen. Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du ikke kan klage
over bedømmelsen af optagelsesprøven og -samtalen, men kun hvis regler, fx regler om hvorvidt der
skal afholdes optagelsesprøve og -samtale, ikke er blevet overholdt. Din klage skal være skriftlig. Klagen
skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, men sendes til [rektors navn/ rektors mail/
institutionens mail]. Klagen skal være modtaget senest 10 dage efter, at du har modtaget afgørelsen.
Du har mulighed for at anmode om en ny vurdering på baggrund af en ny optagelsesprøve og en ny
optagelsessamtale. Næste optagelsesprøve er den [dato]. Det gælder dog ikke, hvis du tidligere i år har
fået to sådanne vurderinger, eller hvis du samlet set over flere år har fået fire sådanne vurderinger.
Hvis du ønsker at anmode om en ny vurdering på baggrund af en ny optagelsesprøve og en ny
optagelsessamtale, skal du give besked [på mail til rektors navn/ rektors mail/ institutionens mail],
senest d. [dato]. [I det tilfælde vil vi gerne reservere din plads indtil den nye vurdering foreligger.]
Andre uddannelsesmuligheder
Der er desuden andre muligheder for uddannelse, du kan overveje:
-

En erhvervsuddannelse
En erhvervsuddannelse med eux
Eller – hvis du har søgt en treårig gymnasial uddannelse og går i 10. klasse – en hf-uddannelse
Eller endelig – hvis du går i 9. klasse – 10. klasse og så vente et år med at søge ind på en
ungdomsuddannelse

Hvis du ikke har skrevet andre uddannelsesønsker på din prioritetsliste i optagelse.dk end treårige
gymnasiale uddannelser, bør du hurtigst muligt tage kontakt til Den kommunale ungeindsats (KUI), så I
sammen kan lægge en alternativ plan.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at skrive til [mail] eller ringe til gymnasiets [kontor] på
[telefonnr.].
Med venlig hilsen
[Rektors navn]
[Institutionsnavn]

