
Til dig, der er forælder til et barn 
 i 9. eller 10. klasse 

Kære forælder 
Vi skriver til dig, fordi dit barn skal til at vælge, hvilken ungdomsuddannelse eller skole dit barn vil begynde 

på efter sommerferien. 

COVID-19 kan stille de unge, der skal vælge uddannelse, i en svær situation. COVID-19 har blandt andet 

spændt ben for fysiske besøg på de forskellige ungdomsuddannelser. Derfor er din støtte som forælder 

særlig vigtig nu, når dit barn skal til at vælge ungdomsuddannelse eller 10. klasse.   

Brevet her er tænkt som en hjælp til, at du som forælder bedst muligt kan støtte dit barn i at vælge ung-

domsuddannelse eller 10. klasse. 

Dit barn skal søge ungdomsuddannelse eller tilmelde sig 10. klasse senest den 1. marts 
Senest den 1. marts skal dit barn søge ungdomsuddannelse. Det foregår på Optagelse.dk. Det gælder også, 

hvis dit barn skal i 10. klasse, på efterskole, til udlandet efter sommerferien eller andet.

Du skal som forælder også ind på Optagelse.dk og underskrive med NemID. Det er nok, at én forælder 

skriver under. 

Du vil i februar modtage endnu et brev fra Børne- og Undervisningsministeriet i e-Boks, der trin for trin 

guider dig og dit barn til at bruge Optagelse.dk. 

Sådan kan du som forælder støtte dit barn i valg af ungdomsuddannelse eller 10. klasse
På UddannelsesGuiden (ug.dk) kan du og dit barn få information om ungdomsuddannelserne og inspiration 

til valg af ungdomsuddannelse. Her er videoer, værktøjer og artikler om de forskellige uddannelser, som kan 

danne ramme for samtaler med dit barn om valg af uddannelse. 

I kan også sammen deltage i virtuelle åbent hus-arrangementer og introaftener. Her kan I opleve uddannel-

serne tættere på og møde undervisere og elever. I kan se mange af arrangementerne i  

kalenderen på ug.dk.

Kom til digitalt oplæg om valg af ungdomsuddannelse
Du er som forælder også inviteret til at deltage i digitale oplæg om valg af ungdomsuddannelse. Her vil 

uddannelsesvejledere fortælle om de forskellige uddannelser og hjælpe dig og dit barn med at få styr på det 

praktiske med Optagelse.dk. Du kan deltage alene eller sammen med dit barn. Se mere og tilmeld dig på 

ug.dk/evejledning/live.
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https://www.optagelse.dk/
https://www.optagelse.dk/
https://www.optagelse.dk
https://www.ug.dk/introung
https://www.ug.dk/arrangementer_ungdom?field_educational_category_tid%5B%5D=453&field_educational_category_tid%5B%5D=456&field_post_nr_value=1
https://www.ug.dk/evejledning/webinarer-og-livechat


Få vejledning om uddannelsesvalg 

Du og dit barn kan også få individuel vejledning om de forskellige uddannelsesmuligheder og 10. klasse på 

telefon, chat eller i et personligt online møde med eVejledning, ug.dk/evejledning.

eVejledning er personlig og individuel vejledning om uddannelse alle ugens dage. eVejledning har åbent om 

dagen, om aftenen og i weekenden. Her sidder et team af professionelle vejledere klar til at besvare jeres 

spørgsmål om uddannelse, og hvordan dit barn søger ungdomsuddannelse eller tilmelder sig 10. klasse. 

Både du og dit barn kan kontakte eVejledning og få vejledning sammen eller hver for sig. 

Ring til eVejledning på tlf.: 70 22 22 07. 

Eller chat med en vejleder hos eVejledning på ug.dk/evejledning. 

Kender du de forskellige ungdomsuddannelser?

Kender du erhvervsuddannelserne? 
En erhvervsuddannelse kombinerer teoretisk og praktisk undervisning og foregår skiftevis på en 
skole og i praktik. En erhvervsuddannelse giver dit barn en uddannelse inden for et erhverv og 
giver samtidig mulighed for, at dit barn kan uddanne sig videre. 

Erhvervsuddannelserne er delt op i fire hovedområder:
• Fødevarer, jordbrug og oplevelser

• Kontor, handel og forretning

• Omsorg, sundhed og pædagogik

• Teknologi, byggeri og transport.

Inden for de fire hovedområder er der mange uddannelser at vælge imellem. Se mere om erhvervs-
uddannelserne på ug.dk.

Kender du eux? 
Hvis dit barn både ønsker en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen, så kan dit barn 
vælge eux. 

Lær eux bedre at kende på ug.dk. 

Kender du de gymnasiale uddannelser? 
En gymnasial uddannelse er en boglig ungdomsuddannelse. Den forbereder dit barn til de videre-
gående uddannelser. Der er fire forskellige gymnasiale uddannelser: stx, hhx, htx og hf. 

Du og dit barn kan se mere om de gymnasiale uddannelser på ug.dk. 

Hvilke muligheder er der for at tage videregående uddannelse bagefter? 
Er du eller dit barn nysgerrig på de forskellige muligheder for at tage videregående uddannelse 
efter en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller eux? Så klik ind på  
ug.dk/adgangskortet og se de mange forskellige muligheder.

Med venlig hilsen  

Børne- og Undervisningsministeriet

TIL DIG, DER ER FORÆLDER TIL ET BARN I 9. ELLER 10. KLASSE  • 2

https://www.ug.dk/evejledning/
https://www.ug.dk/evejledning
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/omerhvervsuddannelser/eux
https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser
https://www.ug.dk/adgangskortet/



