
 

 

      Januar 2019   
 
Forældrespot – ansøgningsproces i optagelse.dk 
 
Kære forældre til elever i 9. og 10. klasse. 
 
Senest 1. marts skal alle elever i 9. og 10. klasse tilmelde sig en ungdomsuddannelse / 10. klasse eller anden aktivitet 
efter grundskolen. 
 
Ansøgningsproces 
UU vejlederen kommer i januar eller februar i klassen og viser, hvordan eleverne arbejder med og udfylder tilmeldingen 
på http://www.optagelse.dk/.  
 
Dit barn skal foretage et konkret valg af ungdomsuddannelse eller 10. kl. og kan have op til fem prioriterede ønsker. Hvis 
der er tale om en gymnasial uddannelse, opfordrer vi til, at der skal være mindst tre ønsker. Det er vigtigt, at I sammen 
kontrollerer, at dit barn har modtaget en uddannelsesparathedsvurdering til de uddannelser, som han eller hun ønsker. 
Dit barn kan kun søge en uddannelse, som han eller hun er uddannelsesparathedsvurderet til.  
 
Hvis dit barn søger en ungdomsuddannelse, skal studievalgsportfolio vedhæftes ansøgningen i optagelse.dk. Læs mere 
om studievalgsportfolio her 
 
Alle elever skal udfylde ansøgningen på optagelse.dk, uanset om det er ansøgning til 10.kl.- hvis dit barn skal på 
efterskole og allerede er optaget, eller det er en ansøgning til en ungdomsuddannelse. Som forælder skal du underskrive 
ansøgningen. Når den er underskrevet, kan den ikke ændres. Det er kun et krav, at én forælder underskriver.  
 
Uddannelsesparate: 
Elever, der er vurderet uddannelsesparate, skal sammen med forældre selv udfylde ansøgningen, vedhæfte 
studievalgsportfolio og sørge for afsendelse. Når I som forældre har underskrevet med NemID afsendes ansøgningen 
straks digitalt til 10. klasse eller ungdomsuddannelsen.  
 
Hvis I får brug for hjælp til tilmeldingen i optagelse.dk kan I klikke her 
Hvis  I får brug for vejledning undervejs, er I velkomne til at kontakte www.evejledning.dk alle ugens dage.  
 
Ikke uddannelsesparate: 
Elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate, får hjælp af UU vejleder til at udarbejde en uddannelsesplan samt udfylde 
ansøgningen. Når I som forældre har underskrevet med NemID, underskriver og afsender UU vejlederen ansøgningen. 
 
 
Vigtige deadlines 
Husk at sidste ansøgningsfrist er d. 1. marts 2019, hvor ansøgningen med vedhæftet studievalgsportfolio skal være 
underskrevet.  
 
 
Venlig hilsen  
Ungdommens Uddannelsesvejledning  
Aarhus og Samsø       

http://www.optagelse.dk/
https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/studievalgsportfolio
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