December 2018
Forældrespot – ansøgningsproces i optagelse.dk
Kære forældre til elever i 9. og 10. klasse.
Senest 1. marts 2019 skal alle elever i 9. og 10. klasse tilmelde sig en ungdomsuddannelse / 10. klasse eller anden
aktivitet efter grundskolen. I den forbindelse opfordrer vi jer til at benytte muligheden for at besøge både
ungdomsuddannelser og 10. klasse i starten af det nye år. – klik her for en oversigt over åbent husarrangementer og
orienteringsmøder.
15. januar 2019 vil dit barns uddannelsesparathedsvurdering fremgå i optagelse.dk. Du vil modtage et brev i E- boks med
uddannelsesparathedsvurderingen. Vurderingen af uddannelsesparathed er foretaget i forhold til skolens oplysninger om,
hvorvidt dit barn ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, HF eller en gymnasial uddannelse efter 9. eller 10. klasse.
Ansøgningsproces
UU-vejleder kommer i januar eller februar i klassen og viser, hvordan eleverne arbejder med og udfylder tilmeldingen på
optagelse.dk. Du kan læse mere om ansøgningsprocessen og finde vejledninger til, hvordan ansøgningen skal udfyldes
ved at klikke her
Dit barn skal foretage et konkret valg af ungdomsuddannelse eller 10. klasse og kan have op til fem prioriterede ønsker.
Hvis der er tale om en gymnasial uddannelse, skal der være tre ønsker. Det er dog ikke muligt at have to
uddannelsesønsker på samme gymnasium.
Alle elever skal udfylde ansøgningen på optagelse.dk, uanset om det er ansøgning til 10.klasse eller til en
ungdomsuddannelse.
Dit barn arbejder med sin ansøgning/uddannelsesplan direkte på optagelse.dk, hvor han/hun bruger sit UNI-Login. Inden
ansøgningen/uddannelsesplanen sendes afsted, skal dit barn vedhæfte sin studievalgsportfolio, som han/hun løbende
har arbejdet i siden 8. klasse. Læs mere om studievalgsportfolio ved at klikke her
Uddannelsesparate:
Elever, der er vurderet uddannelsesparate, skal sammen med forældre selv udfylde ansøgningen sammen med
studievalgsportfolio og sørge for afsendelse. Når forældre har underskrevet med NemID afsendes ansøgningen straks
digitalt til ungdomsuddannelsen. For at bevare retskravet for optagelse på en ungdomsuddannelse, skal ansøgningen
være underskrevet og afsendt senest d. 1. marts 2019.
Ikke uddannelsesparate:
Elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate, vil få hjælp af UU-vejlederen til at udarbejde en uddannelsesplan samt
udfylde ansøgningen. Hvis en elev er vurderet ikke uddannelsesparat, begrundes dette af vejlederen. Når ansøgningen
er færdig og forældre har underskrevet med NemID afsender UU-vejleder ansøgningen.
Øvrige deadlines
10. juni 2019 vurderer UU igen dit barns uddannelsesparathed på baggrund af oplysninger fra skolen – er der ændringer
i de faglige, personlige, sociale eller praksisfaglige forudsætninger, der har indflydelse på dit barns
uddannelsesparathedsvurdering? Vurderingen vil blive sendt til dig i E- boks.
Juni 2019: Optagelsesprøve/revurdering af uddannelsesparathed på ungdomsuddannelserne.
Venlig hilsen
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Aarhus og Samsø

