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Informationsbrev om indberetning af udbud 2017
Alle gymnasiale institutioner skal i perioden fra den 11. oktober til den
15. november 2017 indberette deres udbud for det kommende skoleår
2018/2019 til Optagelse.dk.

Udbud af studieretninger, fagpakker og fag
Reglerne for udbud af studieretninger på de treårige gymnasiale uddannelser og for udbud af fagpakker på hf fremgår af Lov om de gymnasiale
uddannelser, §§ 26 og 37. De centralt fastlagte studieretninger for htx,
hhx og stx fremgår af lovens bilag 1.
Institutioner, som har opnået godkendelse til at udbyde en særlig lokal
studieretning efter lovens § 26, stk. 3 og 5, skal også indberette disse til
Optagelse.dk.
Ud over indberetning af udbudte studieretninger skal institutionerne
indberette følgende:
-

Udbud af 2. fremmedsprog (hhx, stx)
Udbud af kunstnerisk fag (stx)
Udbud af praktisk-musisk fag (hf), herunder også idræt

Elevens ansøgning
Eleven kan kun søge optagelse på bestemte institutioner/afdelinger på
Optagelse.dk – og ikke på bestemte studieretninger/fagpakker på den
enkelt institution/afdeling.
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Eleven skal dog angive enkelte andre ønsker i forbindelse med sin ansøgning på Optagelse.dk: 2. fremmedsprog (hhx, stx), kunstnerisk fag
(stx), praktisk-musisk fag / idræt (hf).
Endelig vil eleven i kommentarfeltet på Optagelse.dk eventuelt kunne
anføre:
-

-

-

Ønske om en af de centralt fastlagte, men sjældent udbudte studieretninger, som efter aftale i fordelingsudvalget kun udbydes på
én skole, og hvis ansøgere derfor kan prioriteres af institutionen i
forbindelse med optagelsen, jf. optagelsesbekendtgørelsens § 29,
stk. 1.
Ønske om optagelse på en institution, der er godkendt med en
særlig profil, og som derfor – efter en vurdering af elevens relevante, faglige forudsætninger ift. den særlige profil – vil kunne
prioriteres i forbindelse med optagelsen, jf. optagelsesbekendtgørelsens § 29, stk. 2.
Andre forhold der fx omfattes af optagelsesbekendtgørelsens §
28, stk 1.

Kommentarfeltet må ikke anvendes til forhåndstilkendelsegivelser/ønsker om studieretninger eller fagpakker.

Indberetning af udbud
Udbud indberettes ved at oprette dem i Optagelse.dk. En vejledning til
oprettelse af uddannelsesudbud for de gymnasiale uddannelser findes
her: http://www.optagelse.dk/vejledninger/pdf/udbud-gymnasialuddannelse.pdf
For at få processen til at forløbe så optimalt som muligt, beder vi institutionerne om følgende:
-

-

Overhold tidsfristen for indberetning: onsdag den 15. november
2017.
Ansøgningsperioden skal anføres til at være fra den 1. januar
2018 og i hvert fald frem til den 1. maj 2018 af hensyn til mulighed for elektronisk ansøgning fra ansøgere, der søger efter ansøgningsfristens udløb. Dette ændrer ikke ved, at kun elever fra
9.-10. klasse, der har søgt inden ansøgningsfristens udløb, kan
have retskrav på optagelse.
Overhold bestemmelserne om, hvordan jeres udbud skal sammensættes i henhold til regelgrundlaget (se ovenfor), og anfør
studieretningsfagene nøjagtig i den rækkefølge, der fremgår af bilag 1 til lov om de gymnasiale uddannelser. Selvom det på nuværende tidspunkt fortsat er teknisk muligt på Optagelse.dk at
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-

-

sammensætte studieretninger for htx, hhx og stx, som ikke lever
op til regelgrundlaget, vil sådanne studieretninger ikke blive godkendt.
I skal derfor læse grundig korrektur, når I har indtastet jeres udbud. Få meget gerne andre til at være korrekturlæsere, så fejl fanges, inden I markerer udbuddet ”klar til godkendelse” til os.
Vær opmærksom på, at jeres udbud er bindende for jer. Udbuddet skal ligge i Optagelse.dk den 1. december, og eleverne kan
søge optagelse fra starten af januar.

For teknisk hjælp til oprettelse af udbud, kontakt Supporten for Optagelse.dk. Du finder kontaktinformation nederst på forsiden af Optagelse.dk.
Endelig minder vi om, at skolerne på ug.dk, ”Adgangskortet” har et redskab til at informere om de videreuddannelsesmuligheder, der knytter sig
til hver enkelt af jeres udbud. Der lanceres 2. oktober en ny version af
Adgangskortet tilpasset reformen. I er forpligtet til at informere om
videreuddannelsesmulighederne, og det gøres meget enkelt ved at linke
til søgeresultaterne på Adgangskortet fra jeres hjemmeside. Bemærk: I
skal have et link for hvert af jeres studieretningsudbud m.v. Der skal
laves nye opdaterede links i år. Adgangskortet findes her:
https://ug.dk/vaerktoej/adgangskortet/#/

Godkendelse af udbud
Kommer I til at lave et udbud, der ikke er i overensstemmelse med regelgrundlaget, vil I blive bedt om at ændre udbuddet i løbet af den godkendelsesproces, som Styrelsen for It og Læring og Gymnasie- og Tilsynskontoret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemfører i perioden oktober-december.
Vi bestræber os på, at alle udbud er godkendte den 1. december. Herefter kan kun egentlige fejl i forhold til regelgrundlaget rettes. Husk at
eventuelle fejl også skal rettes på jeres hjemmesider, hvor det er god
praksis at jeres uddannelsesudbud er offentliggjort senest 1. december.
Der kan ikke ændres i udbuddet, efter at Optagelse.dk er åbnet for ansøgninger. Det er for at undgå, at nogle ansøgere har nået at søge med
udgangspunkt i et udbud, som sidenhen ændres.
Med venlig hilsen

Anne Sophie Callesen
Fuldmægtig
Direkte tlf. +45 33 92 54 01
Anne.Sophie.Callesen@stukuvm.dk
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