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I den elektroniske hjemmesidevejledning til udbydere af gymnasiale uddannelser, der ligger på
Undervisningsministeriets hjemmeside, fremgår det af afsnit 1.4 Adgangskrav til videregående
uddannelse, at skolerne fra 2013 er pålagt en skærpet informationspligt om de videreuddannelsesperspektiver, der er knyttet til hvert enkelt studieretningsudbud med mulige valgfag. I den
forbindelse kan skolerne benytte redskabet ”Adgangskortet” på www.ug.dk/adgangskortet.
Denne supplerende vejledning giver skoler, der udbyder gymnasiale uddannelser (stx, hf,
hhx og htx), en mere konkret anvisning til, hvordan de praktisk opfylder kravet til offentliggørelse af adgangskrav til de videregående uddannelser ved at linke til Adgangskortet
på ug.dk.

Praktisk fremgangmåde

På den del af uddannelsesinstitutionens hjemmeside, der omhandler studieretninger og valgfag på
skolens uddannelser, laves en information under hver studieretning og under hvert valgfag i studieretningen, der med dybe links linker til adgangskortet på ug.dk.
Adgang til adgangskortet i ug.dk
Gå ind på:
https://www.ug.dk/vaerktoej/adgangskortet/
Studieretninger
 Under 1 vælges først uddannelse ved at klikke på den pågældende uddannelse.
 Marker dernæst de fag, der indgår i den konkrete studieretning ved at klikke på de fagniveauer, der indgår i studieretningsfagene (bemærk at fagniveauerne bliver blå efter de er
markeret).
o Bemærk også, at tallene i de forskellige hovedområder for videregående uddannelser i de røde ”øer” på siden ændres i takt med at fagniveauerne markeres.
 Marker og kopier det dybe link i browserens adresselinje og indsæt linket under det relevante valgfag på skolens hjemmeside.
o Det vil være en god ide at gemme det lange adresselink under en mere sigende titel på udbyders hjemmeside, fx Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen
giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk.



Gentag proceduren for hver studieretning, skolen udbyder.

Valgfag
 Når fagene (fagniveauerne) på den konkrete studieretning er markeret kan man et af gangen
markere fagniveauerne i hvert af de valgfag, der indgår i den konkrete studieretning.
 Marker og kopier det dybe link i browserens adresselinje og indsæt linket under det relevante valgfag på skolens hjemmeside.
o Det vil være en god ide at gemme det lange adresselink under en mere sigende titel på udbyders hjemmeside, fx Klik og se, hvilke videregående uddannelser, du med dette
valgfag sammen med denne studieretning, får adgang til på Adgangskortet på ug.dk.
 Gentag proceduren for hvert valgfag under hver studieretning, skolen udbyder.
Forklaring til hjemmesidebrugeren
De dybe link bør under hver studieretning suppleres med en kort vejledende tekst, der informerer
om, hvad der vises og hvor tallene stammer fra (evt. med et link til adgangskortet på ug.dk:).

Oplysninger om hf
Til de skoler, der udbyder hf, skal der gøres opmærksom på, at man også her vil kunne lave links
til Adgangskortet med oplysninger om, hvilke videregående uddannelser, den to-årige hf (med valgfag), er adgangsgivende til. Der er dog ikke et direkte krav om, at disse oplysninger skal være offentligt tilgængelige på skolens hjemmeside. Styrelsen vil benytte lejligheden til at anbefale skoler,
der udbyder 2-årigt hf, at yde denne service til brugerne af skolens hjemmeside.

Oplysningerne skal opdateres årligt
Skolen bør internt aftale en procedure, der sikrer, at skolen årligt opdaterer de dybe links til Adgangskortet.

