Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet
Afdeling for Almen
Uddannelse og Tilsyn

Til institutionens leder

Der er nu åbnet op for, at ansøgere til ungdomsuddannelserne kan afsende deres ansøgning via optagelse.dk.
Optagelsen til de gymnasiale uddannelser skal for første gang gennemføres med de nye adgangskrav og procedure for optagelse.
Med dette brev vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kort redegøre
for processen frem til optagelsen af eleverne på de gymnasiale uddannelser.
1. prioriterede institution modtager ansøgninger frem til 15. marts
2019.
Uddannelsesparate elever skal have sendt ansøgningen seneste 1. marts
2019. Ungdommens Uddannelsesvejledning afsender senest 15. marts
2019 ansøgningen for ikke-uddannelsesparate elever til den skole, som
eleven vælger som første prioritet.
Den 1. prioriterede institution får følgende informationer vedlagt ansøgningerne via optagelse.dk:
• Uddannelsesønske med prioriteringsliste
• Standpunktskarakterer afgivet i perioden 1.12. 2018 til 1.2.2019
• For elever, som søger fra 10. klasse medsendes også prøvebevis
fra folkeskolens afgangseksamen og standpunktskarakterer fra
9. klasse.
• Status på elevens uddannelsesparathed pr. 15. januar 2019. Den
endelige uddannelsesparathed, der skal danne baggrund for,
om eleven skal til optagelsesprøve og -samtale afgives først
primo juni. Elever, som i januar måned er vurderet ikkeuddannelsesparat, skal således ikke indkaldes til den tidlige optagelsesprøve før det viser sig, om de også er vurderet ikkeuddannelsesparate ved den endelige vurdering.
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• Information om eleven søger fra en prøvefri skole (her vil
standpunktskaraktererne mangle).
• Elevens studievalgsportfolio.
På baggrund af ovenstående informationerne vil institutionen kunne
danne sig et overblik over, hvilke elever, der, uanset senere opnåede resultater i grundskolen (uddannelsesparathedsvurdering i juni, resultater
fra folkeskolens prøver m.m.), med sikkerhed ikke har retskrav på optagelse. Det drejer sig om:
• Elever fra prøvefri skoler.
• Elever i 10. klasse som IKKE har gået til alle obligatoriske prøver i
9. klasse.
• Elever, som ikke har modtaget undervisning i 2. fremmedsprog fra
5. til 9. klasse (elever i 9. klasse) og 6. – 10. klasse (elever i 10. klasse) eller undervisning der står mål hermed.
• Elever, der har søgt om optagelse for sent.
• Ansøgere, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
Reservation af plads
Når den 1. prioriterede institution har modtaget ansøgningerne, kan processen med reservation af pladser begynde. Det bemærkes, at der skal
reserveres plads til alle ansøgere, der har søgt rettidigt (Det vil sige har underskrevet ansøgningen inden 1. marts). Der skal således også reserveres
plads til ansøgere, der ved det første overblik ikke umiddelbart har retskrav på optagelse.
Den institution, der har reserveret plads til ansøgeren, meddeler dette til
ansøgeren senest 1. maj. I den forbindelse orienteres ansøgeren om, hvad
det vil sige at få reserveret en plads og hvad processen er, hvis det senere
viser sig, at ansøgeren ikke har retskrav på optagelse. Styrelsen vil i slutningen af marts udsende en skabelon til institutionerne, med de informationer, som ansøgerne skal have i forbindelse med reservation af pladsen.
Besked om resultatet af den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering primo juni
• Primo juni og senest 10. juni resultatet af den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering hentes i optagelse.dk af den institution, der
har reserveret plads til ansøgeren
Institutionen kan på baggrund af den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering, samt de informationer, som blev medsendt ved ansøgningen i
marts, indkalde de ansøgere, som ikke har retskrav på optagelse, til den
tidlige optagelsesprøve den 14. juni 2019 kl. 10 – 14.
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Besked om resultaterne af folkeskolens prøver
• Senest mandag den 24. juni er resultater fra folkeskolens prøver klar
til afhentning i optagelse.dk af den institution, der har reserveret
plads til ansøgeren.
• Samtidig kan tjekliste afhentes i optagelse.dk med bud på hvorvidt
ansøger opfylder adgangskravene i §§ 7-10 i lov om de gymnasiale
uddannelser.
På baggrund af resultaterne jf. ovenstående kan institutionen indkalde
den sidste del af ansøgerne, som har retskrav på optagelse, til den sene
optagelsesprøve den 6. august 2019 kl. 10 -14.
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