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Side 2 

 

Hvad skal jeg som elev  
 
Du skal gå på www.Optagelse.dk og udfylde din uddannelsesplan.  
Se nedenfor, hvordan du gør 
 
 

Optagelse.dk 
 
Du skal gennemgå og/eller udfylde nedenstående 6 faner: 
 
1. ”Personoplysninger”  
Læs og udfyld det du kan på siden og tryk på ”Gem”, du får besked, hvis der 
er noget, du mangler at udfylde. 
 

 
 
2. ”Karakterer”  
Her kan du se, men ikke ændre, dine karakterer.  
Bemærk: Vi lægger karaktererne ind senest d. 1/2. 
 
3.”Grundlag” 
Du skal her skrive lidt om dig selv, hvad du vil bruge din ungdomsuddannelse 
til, hvor du evt. har været i brobygning, hvad du har fået ud af brobygningen 
og hvor du evt. har været i praktik 
Og husk det er din kommende skole, der læser dette.  
 
4. ”Uddannelsesønsker”  
Her skal du vælge hvilke(n) uddannelse(r) du vil søge ind på næste år vil. Du 
kan have fra 1 til 5 ønsker. 
Hvis dit førstevalg er en gymnasial uddannelse, skal du som udgangspunkt 
have mindst 3 ønsker i alt.  
Du kan begynde at søge på de forskellige uddannelser i starten af januar. 
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5.”Parathedsvurdering”  
På denne fane kan du se din foreløbige tilkendegivelse af uddannelsesvalg 
og tilhørende vurdering fra 8/9. kl. Hvis du vil tilføje et valg, skal du kontakte 
din vejleder senest d. 30/1 
 
BEMÆRK: De nye adgangskrav til gymnasiale uddannelser gælder IKKE i år 
for jer.  
 

 

 
 
 
 
6. ”Underskrifter” 
Når du er færdig med at udfylde ansøgningen skal den skrives under. 
Dette gøres med en NemID, som skal tilhøre en af dine forældre.  
Se næste side hvornår dine forældre kan skrive under. 
Forældre kan også logge på Optagelse.dk med NemID 
 
Ansøgningen bliver derefter automatisk sendt til dit førsteønske. 
Hvis du er vurderet ”ikke-parat”, sendes ansøgningen til dit hjem-UU 
 
Du kan læse Optagelse.dk’s egne vejledninger til elever og forældre her:  
http://www.optagelse.dk/ungdom/index.html 
(Kig i nederste højre hjørne) 

http://www.optagelse.dk/ungdom/index.html
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Arbejdsgang og tidsplan for elev og forældre 
 
Forældre kan ikke signere digitalt med NemID og dermed afsende ansøgningen, før vi 
som skole/vejledere har indlæst elevens standpunktskarakterer og uddannelsesparatheds-
vurdering.  
Derfor vil vi bede elever og forældre om at overholde følgende arbejdsgang/plan: 
 
Fra  
mandag d. 16. januar  
 
 
Senest  
onsdag d. 1. februar  
 
 
 
Tidligst  
søndag d. 5. februar 
og 

 
Elev og forældre tjekker den foreløbige tilkendegivelse af 
uddannelsesvalg på Optagelse.dk. Kontakt din vejleder, 
hvis der skal tilføjes et valg. Påbegynd også udfyldelse af 
fanen ”Grundlag” på Optagelse.dk. 
 
Vi vejledere skriver vores kommentarer og 
uddannelsesparathedsvurdering incl 
standpunktskarakterer. 
 
Endelige uddannelsesønsker vælges på Optagelse.dk. I 
optagelse.dk står der d. 2/2, men vi vil gerne, at det 
tidligst bliver d. 5/2. 

senest  
onsdag d. 1. marts 

Forældre skal AFSENDE ansøgningen 
I forældre logger på www.optagelse.dk med elevens Uni-
login eller jeres NemID (forældrelogin), og hvis eleven er 
vurderet ”Ikke-uddannelsesparat” tilkendegiver om I er 
ønsker skolens/vejlederens vurdering revurderet.  
Gøres på fanen ”parathedsvurdering”. 

  
Vælg lige herefter afsnittet ”Underskrifter”, og klik på knappen ”Signer” under ”Forældre-
myndighedsindehavers godkendelse”. I skal bruge NemID til dette.  
Derved er ansøgningen sendt til elevens førsteprioritetsønske!!!!!!!! 
(eller hjem-UU for dem der er vurderet ”ikke-parat”) 

 
 
Vi kan kontaktes på: 47530023 
 

HUSK! 
SIDSTE frist for signering/afsendelse er onsdag d. 1. marts,  

men må gerne sendes meget før. 


