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Til alle elever på hhx, htx, stx, toårig hf og eux samt kursister på hf-

enkeltfag.   

   

 

Nye regler om nedjustering af karaktergennemsnit, hvis du sup-

plerer din eksamen.  

I forbindelse med aftale om styrkede gymnasiale uddannelser af 3. juni 

2016 (gymnasiereformen) blev det besluttet, at karakterer i supplerings-

fag skal tælle med i det karaktergennemsnit, der benyttes ved optagelse 

på videregående uddannelse, hvis suppleringsfaget trækker karaktergen-

nemsnittet ned.  

 

Fra den 1. maj 2022 gælder de nye regler, og det betyder, at karaktergen-

nemsnittet fra din eksamen kan blive nedjusteret (genberegnet), når du 

søger optagelse på en videregående uddannelse, hvis du supplerer din 

gymnasiale eksamen.  

 

Nedjustering finder sted, hvis 

- du afslutter såvel din gymnasiale eksamen som dine supplerings-

fag den 1. maj 2022 eller senere, og  

- du supplerer med fag/niveauer, der er specifikke adgangskrav til 

den konkrete videregående uddannelse, du søger optagelse på, og 

- karaktererne fra din supplering trækker karaktergennemsnittet fra 

din gymnasiale eksamen ned. 

 

Genberegningen sker automatisk af dit digitale eksamensbevis, når du 

søger optagelse på en videregående uddannelse. Derfor er det vigtigt, at 

du er bevidst om de nye regler i forbindelse med overvejelser om din 

videre uddannelse.  

 

Hvis du er elev i 1.g, 2.g, 1.hf eller kursist på hf-enkeltfag, er det vigtigt, 

at du er opmærksom på reglerne i forbindelse med valg af fag, studieret-

ning, valgfag, fagpakke mv. i din nuværende uddannelse.    

 

Du kan læse mere om de nye regler på Uddannelsesguiden (ug.dk). 

 

Du kan også spørge din vejleder om reglerne.  

https://www.ug.dk/6til10klasse/gymnasiale-uddannelserungdomsuddannelse/nyereglerfra2019/nedjustering-af-karaktergennemsnit
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Eksempel på genberegning 

 

En elev har afsluttet sin htx-eksamen i juni 2022 med et karaktergen-

nemsnit på 10,5 og har matematik på B-niveau. Eleven ønsker at søge 

optagelse på universitetsbacheloruddannelsen folkesundhedsvidenskab, 

som har et specifikt adgangskrav om matematik på A-niveau. Derfor 

supplerer eleven på GSK matematik B til A og får karaktererne 7/7 ved 

prøven. Når prøvekarakteren for suppleringsfaget indregnes i et nyt ka-

raktergennemsnit, er karaktergennemsnittet lavere end gennemsnittet fra 

htx-eksamensbeviset, og derfor bliver karaktergennemsnittet nedjusteret. 

Det karaktergennemsnit, som eleven kan søge optagelse på baggrund af 

til folkesundhedsvidenskab, er således det nedjusterede karaktergennem-

snit.  

 

Havde eleven derimod fået 12/12 til prøverne i matematik A, ville der 

ikke skulle finde genberegning sted, idet et suppleringsfag ikke kan træk-

ke karaktergennemsnittet op.  
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