
9. klasse og hvad så?
Kollektiv vejledning 9.3

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder og følger alle elever fra 8. klasse  til det 25 år. - eller til man har afsluttet en ungdomsuddannelse.Dvs. finder man ud af at man skal skifte uddannelse, skal man have kontakt et en UU-vejleder. 



Dagens program

Adgangskrav Studievalgs-
portfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp



Uddannelsessystemet

EUD - EUX
1½ - 5½ år

Job

E
rhvervsuddannelse

G
rundskole

Erhvervsakademi-
uddannelse

1½ - 2½ år

V
ideregående uddannelse

G
ym

nasial 
uddannelse

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



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/36917/10-klasse-i-aarhus-kommune-2020-2021.pdf

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Noter om 10. kl:Gør opmærksom på at der er:Tre kommunale 10. klasses centre – hvor og hvad kan de? MBU ønsker, at elever der søger kommunal 10. kl. har to ønskerEUD10 – hvad er det og hvor?Privatskoler med 10. klasser – hvor og hvad kan de?

https://uu.aarhus.dk/media/36917/10-klasse-i-aarhus-kommune-2020-2021.pdf


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

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Du har adgang til at starte i grundforløb 1 i op til 2 år efter, at du har afsluttet og er gået ud af 9. eller 10. klasse. Hvis du starter senere skal du starte på grundforløb 2.Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed (praktikplads), opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse.IUP elever kan søge om optagelse, dersom forældre og elev ønsker parathedsvurderingen afprøvet i forbindelse med ansøgningen. Erhvervsskolen afgør så, om eleven kan optages ved en optagelsesprøve og samtale. 



UPV og Ansøgningsproces EUD

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Husk at UP processen stadig løber…Man kan således fortsat blive UP og IUP i vurderingen i juni måned.



HF-adgangskrav efter 9. klasse 

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Bekræftet fagligt niveau (4,0) 
i lovbundne prøver

Ikke uddannelsesparat

Snak med din UU vejleder

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vurderet uddannelsesparat og:   Bestå folkeskolens afgangseksamen, (dvs. opnå minimum 2.0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne)   Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i 5.-9. klasse   Bekræfte det faglige niveau (4.0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver (mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk, mundtlig naturfagsprøve) ved folkeskolens afgangseksamen. Særligt: Hvis den unge er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opnår et gennemsnit på 6,0 til folkeskolens afgangseksamen i de bundne prøvefag har den unge krav på optagelse.   IUP = ingen revurdering



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

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vurderet uddannelsesparat og:    Bestå folkeskolens afgangseksamen, (dvs. opnå minimum 2.0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne)    Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i 5.-9. klasse    Bekræfte det faglige niveau (5.0) fra uddannelsesparathedsvurderingen i de lovbundne prøver (mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk, mundtlig naturfagsprøve) til folkeskolens afgangseksamen. Bemærk: Hvis den unge ikke bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen til folkeskolens afgangseksamen, har han/hun dog krav på optagelse, hvis:   Den unge opnår 3.0 i gennemsnit af de bundne prøvefag til folkeskolens afgangseksamen.   Den unge opnår mellem 2.0 og 3.0 i gennemsnit af de bundne prøvefag til folkeskolens afgangseksamen samt gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder.Særligt: Hvis den unge er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opnår et gennemsnit på 6,0 til folkeskolens afgangseksamen i de bundne prøvefag har den unge krav på optagelse.



UPV og Ansøgningsproces gymnasialt

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Optagelsesprøve 12 .juni – ikke helt på plads endnuHusk at UP processen stadig løber…Man kan således fortsat blive UP og IUP i vurderingen i juni måned.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Bemærk dato for 10. kl!Kan med fordel printes ud i A3 format og hænges op i klassen.



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

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Eleverne igangsætter/fortsætter arbejdet med deres portfolio. HUSK at det er den nye portfolie, der skal med.Husk at minde om den SKAL vedhæftes. Betingelse for opfyldelse af retskravet!Bed om at en elev logger på. Gerne en uddannelsesparat.



Studievalgsportfolio - fra UnoUng til optagelse.dk

Åbner Studievalgsportfolio som 
pdf. Du gemmer på din egen pc.
Skal bruges senere i optagelse.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Dias er med for at vise, hvordan eleverne i praksis får gemt deres sstudievalgsportfolio, når de er færdige. 



Optagelse.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi beder ikke en elev logge på med UniLogin og vise sine personlige oplysninger. I stedet bruges skærmbillederne på de næste dias. Herefter logger eleverne på og du besvarer spørgsmål og guider undervejs i processen.



Optagelse.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Klik på Grøn pil sender den unge hen til login-siden.Brugervejledninger sender den unge/forældrene hen til siden med videoer (næste dias)



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Skriv mobilnummer og evt. mailadresse – også meget gerne forældrene





Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tjek parathed til den ønskede uddannelses – ellers kan ansøgningen ikke sendes.Hvis der ønskes en uddannelse, du ikke er vurderet til, skal du på skolen og have lavet en vurdering.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Elever der har et gymnasialt ønske (gym eller hf), kan tilføje op til fem prioriteterFordeling på STX-gymnasier. Der er ikke specielle regler for Aarhus. Kriteriet er afstand over vejnettet.Elever der skal på high school ophold anbefales at søge gymnasium i år og så bede om udsættelse et år for optagelse.Husk at udfylde feltet med støtteforanstaltninger



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Støtteforanstaltninger:Her opfordrer vi eleverne til at skrive, hvis de har særlige vilkår til afgangsprøverne, fx ordblindhed – særlige hjælpemidler mm.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Husk at vedhæfte studievalgsportfolien fra UNO IT – DET ER ET KRAV FOR AT BLIVE OPTAGET på en ungdomsuddannelseVedhæft endvidere karakterer, dersom de ikke er kendt af systemet og kan være til gavn for din ansøgning



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Husk som elev at godkende ansøgningen – det er dig, der søgerDet er nok, at en af forældrene skriver under. 



Deadline for ansøgning på optagelse.dk

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

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Retskrav.Underskrivning for forældre åbner 1.2.2020. Når en forældre har skrevet under, bliver ansøgningen sendt.



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.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Spørg i klassen, hvor mange der har NemID og har brugt eBoks/Borger.dk?Gør lidt ud af at fortælle, hvorfor det er en SKAL, at komme i gang.



NemID – gå på Borgerservice på dit bibliotek

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

Hvordan gør jeg?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
NemID kan oprettes ved personligt fremmøde på Borgerservice.  NemID også kan oprettes digitalt via nettet (kræver pas).Gør evt. noget ud af at fortælle, at eBoks skal sættes op med email så den unge får adviseringer på mail, når der er nyt. Fx fra ungdomsudd.Gør også opmærksom på borger.dk. Den er ‘officiel’ og rummer flere funktioner end eBoks (privat firma). eBoks er kun en postkasse. Borger.dk rummer også gl. prøvebeviser, mulighed for at svare på henvendelser osv. Vejledning til at komme i gang med NemID, https://www.nemid.nu/dk-da/kom_i_gang_med_nemid/ Nævn evt. at email, der fx kommer fra en ungdomsuddannelse direkte til din private email, kan den ende i spamfolder eller uønsket post.

http://www.eboks.dk/


Rundt i app – Aarhus Ung

http://www.aarhusung.dk/

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


eVejledningen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vis evt hjemmesiden www.aarhusung.dk 

http://www.ug.dk/evejledning


Opsamling

Vi har i dag arbejdet med:

 Optagelse.dk
 Studievalgsportfolio
 Nem-ID



Tidslinje i uddannelsesparathedsvurderingen

Standpunktskarakterer

UPV – Skolens indstilling

Uddannelsesretning(er) valgt
UPV – endelig vurdering

Standpunktskarakterer

UPV – Skolens indstilling

IUP > UP       eller       UP > IUP

Ansøgningsfrist
Ungdomsuddannelse /
10. skoleår
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