
Kære forældre. 

Allerførst en tak til de forældre som kom og fortalte om deres uddannelse/arbejde i tirsdags. Det var en 

god aften, og eleverne fik et godt indblik i arbejdslivet. Vi håber meget på at kunne udbygge denne form for 

vejledning de kommende år, for de bedste til at fortælle om uddannelserne/jobbet er jo jer.   

Vedrørende det videre forløb m.h.t elevernes udfyldelse af optagelse.dk 

Lige nu er vi i fuld gang med at tale med eleverne om deres ønsker til næste år, ligesom vi er begyndt at 

gennemgå med eleverne hvordan man skal udfylde deres uddannelsesplan/ansøgning på optagelse.dk. 

Senere vil vi sammen med eleverne se på deres ansøgning, og især hvad de skriver i grundlaget. Vi minder 

også eleverne om, at det er meget vigtigt at I ser og godkender dette.  

Det er vigtigt, at I læser elevernes ansøgning, især har vi oplevet, at nogle forældre meget sent (nogle 

gange for sent, så vi ikke har kunnet nå at rette dem), har fundet fejl i de personlige oplysninger. Kontakt 

Lene, hvis der er fejl i disse. 

Vi vedhæfter en vejledning vedrørende udfyldelsen af optagelse.dk ligesom vi henviser til 

forældrevejledningen i optagelse.dk.  

Samtidig med, at I underskriver ansøgningen bliver denne sendt afsted. Sidste år oplevede vi, at kun den 

ene forælder kunne skrive under før ansøgningen blev sendt afsted. Om dette også er gældende i år, er vi 

lidt usikre på.  

Det er en god ide at gemme en kopi af ansøgningen. 

Vigtige datoer: 

Senest  

mandag d. 25. januar  

 

Uddannelsesønsker vælges på Optagelse.dk som beskrevet til 

eleverne tidligere. 

 

Senest  

onsdag d. 1. februar 

 

Vi vejledere skriver vores kommentarer og 

uddannelsesparathedsvurdering inkl. karakterer, samt gør klar til 

at elever og forældre kan færdigudfylde og afsende ansøgningen. 

Senest  

onsdag d. 1. marts 
Forældre skal AFSENDE ansøgningen 

Husk at eleverne skal underskrive først. 

Dette kan allerede gøres fra søndag d.5. februar 

Venlig hilsen 

Kristian, Maria og Karen 

 



 


