
9. klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning 9.3



Dagens program

Adgangskrav
Studievalgs-
portfolio

Optagelse.dk NemID Mere hjælp



Uddannelsessystemet

EUD - EUX
1½ - 5½ år
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Erhvervsakademi-
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1½ - 2½ år
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Professionsbachelor-

uddannelse

3 - 4 år

Universitets-

uddannelse

3 - 5 år

Omsorg, sundhed            

og pædagogik

Kontor, handel og 

forretningsservice

Fødevarer, jordbrug         

og oplevelser

Teknologi, byggeri            

og transport

HF
2 år

HHX - HTX - STX
3 år



Tidslinje i uddannelsesparathedsvurderingen

Standpunktskarakterer

UPV – Skolens indstilling UPV – UU’s vurdering

UPV – UU’s vurdering

Standpunktskarakterer

UPV – Skolens indstilling

IUP > UP       eller       UP > IUP

Ansøgningsfrist



10. klasse

• Kommunale centre 
• EUD10
• Privat- og efterskoler

• Søg både på skolen og på optagelse.dk

10. Klasses hæfte Aarhus.
https://uu.aarhus.dk/media/18977/10-klasse-haefte-2019-20.pdf

https://uu.aarhus.dk/media/18977/10-klasse-haefte-2019-20.pdf


Nye film fra ug.dk – husk 9. årgang

https://www.ug.dk/adgangskrav2019/adgangskrav-
fra-9-klasse-til-gymnasial-uddannelse

https://www.ug.dk/adgangskrav2019/adgangskrav
-fra-9-klasse-til-erhvervsuddannelse

https://www.ug.dk/adgangskrav2019/adgangskrav-fra-9-klasse-til-gymnasial-uddannelse
https://www.ug.dk/adgangskrav2019/adgangskrav-fra-9-klasse-til-erhvervsuddannelse


EUD-adgangskrav efter 9. klasse 

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Bestået dansk og skriftlig   

matematik til afgangseksamen

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Bestået dansk og skriftlig   

matematik til afgangseksamen

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Bestået dansk og skriftlig   

matematik til afgangseksamen

Optagelsessamtale

Optagelsesprøve

Ikke uddannelsesparat

Snak med din UU vejleder



HF-adgangskrav efter 9. klasse 

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Bekræftet fagligt niveau (4,0) 

i lovbundne prøver

Ikke uddannelsesparat

Snak med din UU vejleder



HHX-, HTX- og STX-adgangskrav efter 9. klasse 

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Samtale med 

gymnasiets leder

Bekræftet fagligt niveau (5,0) 

i lovbundne prøver

Gennemsnit på 3,0 - 5,0 

i lovbundne prøver
Gennemsnit på 2,0 - 3,0 

i lovbundne prøver

Ikke uddannelsesparat

Snak med din UU vejleder



IUP i 9. klasse

Revurdering af UPV

Ikke uddannelsesparat – hvad så ?

Erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse

10. Klasse 

Uddannelsesforberedende aktiviteter UP UP 

IUP 

IUP 





Studievalgsportfolio

1. Indtast ung.unoung.dk i 

din browser

2. Log ind med dit UNI-

Login

3. Find studievalgsportfolio

nederst på forsiden 
(Stamdata)

4. Tryk Redigér

5. Udfyld portfolio

6. Husk at gemme



Studievalgsportfolio - fra UnoUng til optagelse.dk

Åbner Studievalgsportfolio som 
pdf. Du gemmer på din egen pc.

Find pdf-fil på din pc og tilføj bilag. 
Kald bilag; Studievalgsportfolio.
Husk at gemme



Optagelse.dk

















Deadline for ansøgning på optagelse.dk

• Senest fredag d. 1. marts skal ansøgningen være 
underskrevet af én af dine forældre 



NemID og digital post

• Besked fra ungdomsuddannelse om optagelse/optagelsesprøver/1. skoledag….
• Lønsedler fra arbejdsgiver
• Meddelelse om SU

Hvem gælder loven for?
Loven omfatter alle borgere, der bor i Danmark, har et cpr-nummer og er 15 år eller derover. Det betyder, at alle 
borgere, der kan modtage digital post, skal modtage posten digitalt.



NemID – gå på Borgerservice på dit bibliotek

Du opretter dig på www.eBoks.dk , når du har aktiveret din NemID

Hvordan gør jeg?

http://www.eboks.dk/


Rundt i app – Aarhus Ung

http://www.aarhusung.dk/

http://www.aarhusung.dk/
http://www.aarhusung.dk/


eVejledningen

http://www.ug.dk/evejledning


Opsamling

Vi har i dag arbejdet med:

▪ Optagelse.dk

▪ studievalgsportfolio


