
Næste års uddannelse...

Kollektiv vejledning 10.3



Dagens program

Adgangskrav Ansøgning NemID
og Digital Post

Vejledning



UPV Uddannelsesparathedsvurdering

15. januar
2021

1. marts
2021

1. juni
2021

Sommer
2021

UPV UPV

Besked om endelig optagelse

UPV-helhedsvurdering UPV-helhedsvurdering 
(afsluttende)

Ansøgningsfrist



Åbent hus og orienteringsmøder 2020-2021

Læs mere på … uu.aarhus.dk



Adgangskrav efter 9. og 10. klasse

https://www.ug.dk/adgangskrav/adgangskrav-fra-10-klasse-til-gymnasial-uddannelse
https://www.ug.dk/adgangskrav/adgangskrav-fra-10-klasse-til-erhvervsuddannelse
https://www.ug.dk/adgangskrav/adgangskrav-fra-9-klasse-til-erhvervsuddannelse
https://www.ug.dk/adgangskrav/adgangskrav-fra-9-klasse-til-gymnasial-uddannelse


Ansøgning Optagelse.dk



Ansøgning Optagelse.dk



Ansøgning Optagelse.dk

▪ Er dine oplysninger ikke rigtige, 

så kontakt skolens kontor

▪ Er oplysninger om dine forældre 

ikke rigtige, så kontakt skolens 

kontor 

▪ Vær opmærksom på 

mobil og e-mail



Ansøgning Optagelse.dk

▪ Gennemse de afgivne 

karakterer for fejl og mangler

▪ Finder du fejl eller mangler, skal 

du kontakte din egen skole

▪ Tjek, om der er markering i 

tysk eller fransk
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Ansøgning Optagelse.dk

▪ Alle skal udfylde en ansøgning -

også ved efterskoler eller andet

▪ Elever med gymnasialt ønske 

kan tilføje op til fem prioriteter

▪ Ønsker du kun gymnasial 

uddannelse, så tilføj fx ikke

10. klasse i denne omgang



Ansøgning Optagelse.dk

▪ Forhold dig til valg af ekstra fag

▪ Tilføj uddannelsen til din 

prioriteringsliste

▪ Gentag processen ved nye 

uddannelsesønsker

▪ Et regionalt fordelingsudvalg 

fordeler ansøgere til HF og STX



▪ Klik Nej, hvis ikke du har aftale 

om læreplads (uddannelsesaftale)

▪ Vælg et hovedområde

▪ Tilkendegiv eventuelt ønske 

om EUX

Ansøgning Optagelse.dk



Ansøgning Optagelse.dk

▪ Notér, hvis du har et eller flere

støttebehov

▪ Støtte kan fx være særlige 

hjælpemidler til ordblinde

▪ Bemærk eventuelt ønske om 

specifik studieretning

(gælder kun gymnasiet)



Ansøgning Optagelse.dk

▪ Færdiggør din studievalgs-

portfolio inden vedhæftning

▪ Vær sikker på, at du har 

vedhæftet studievalgsportfolio 

inden underskrifter

▪ Se procedure for vedhæftning 

på de næste to sider



Studievalgsportfolio Et adgangskrav

1. Indtast ung.unoung.dk i din browser

2. Log ind med UNI•Login

3. Tryk på 

4. Indtast mobilnummer og mailadresse

5. Find studievalgsportfolio

nederst på forsiden (Stamdata)

6. Tryk på

7. Udfyld de resterende afsnit - hvis muligt

8. Tryk på



Studievalgsportfolio fra ung.unoung.dk til Optagelse.dk

1. Find studievalgsportfolio i ung.unoung.dk

2. Tryk på

3. Download studievalgsportfolio 

til din computer

4. Gå til fanen                            i Optagelse.dk

5. Tryk på

6. Vedhæft (upload) studievalgsportfolio

til Optagelse.dk

2

5

4



Ansøgning Optagelse.dk

▪ Tjek din prioritering af 

ønsker inden underskrift

▪ Har du vedhæftet

studievalgsportfolio?

▪ Kun én forældreunderskrift 

påkrævet



Deadline for ansøgning via Optagelse.dk

Ansøgningsfrist 1. marts 2021

Ansøgning skal være underskrevet af mindst én forælder inden 1. marts



NemID og Digital Post

Online adgang til fx:

▪ Netbank

▪ Digitale postkasser

▪ Sundhedsoplysninger m.m.

Digitale postkasser til fx:

▪ Lønsedler

▪ Beskeder om SU

▪ Svar på ansøgning til uddannelse

Digital Post er lovpligtig, hvis:

▪ du er fyldt 15 år 

▪ du har fast bopæl i DK 

▪ du har et CPR-nr.

+



NemID og Digital Post Hvordan gør jeg?

Bestilling af 

Fremmøde

Besøg Borgerservice - fx på Dokk1 og udvalgte biblioteker.

Medbring gyldig billedlegitimation med dit CPR-nr.*.

Online

Bestilling af NemID online kræver legitimation*.

*fx gyldigt dansk pas eller dansk kørekort

Breve fra offentlige myndigheder og private virksomheder.

Flere funktioner, fx indhentning af prøvebeviser.

Breve fra offentlige myndigheder og private virksomheder.

Alene en digital postkasse.

Mulighed for mailadvisering om ny post.

Kræver oprettelse (gratis).

Adgang med



https://www.aarhusung.dk/
https://www.aarhusung.dk/


eVejledning.dk

Chat 70 22 22 07 Mail Digitale 

møder

Facebook Facebook

Åbningstider

Mandag - torsdag: 09.00 - 21.00

Fredag: 09.00 - 16.00

Lørdag - søndag: 12.00 - 16.00



.dk

Ungdomsuddannelse

Mit UG

https://ug.dk/
https://ug.dk/
https://www.ug.dk/flereomraader/inspiration/miniartikler/jobkompasset
https://www.ug.dk/flereomraader/inspiration/miniartikler/jobkompasset
https://www.ug.dk/
https://ug.dk/
https://ug.dk/
https://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/inspiration/mit-ug
https://www.ug.dk/inspiration/mit-ug


Mere om vejledning og uddannelse

uu.aarhus.dk

https://uu.aarhus.dk/
https://uu.aarhus.dk/

