Januar 2021

FORÆLDRESPOT 9.3
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 på dit barns skole viser virtuelt i januar eller februar, hvordan eleverne arbejder med og udfylder
tilmeldingen her
Link til webinar om ansøgning: her
Link til film om hjælp til udfyldelse af ansøgningen: her

Før 1. februar - kontrol af data:
1) Kontrollér personlige oplysninger på elev og forældre i optagelse.dk. Er oplysningerne mangelfulde eller
forkerte, skal skolen opdatere oplysningerne og overføre dem til optagelse.dk. Alternativt skal skolen kontakte
hotline på optagelse.dk og få oplysningerne rettet INDEN 1. februar.
2) Kontrollér om karakterer på optagelse.dk stemmer overens med sidste standpunkt. Er de ikke ens, så skal I
kontakte klasselærer for at få karaktererne rettet, og skolen overfører på ny til optagelse.dk. Dette skal gøres
straks - skolen kan ikke overføre nye karakterer efter 1. februar.
3) Kontrollér, at der er krydset af i tysk eller fransk nederst på karakterark-siden på optagelse.dk. Hvis der er fejl,
skal I gøre som ved punkt 2.
Mellem 1. februar og 1. marts – ansøgning, ønsker og studievalgsportfolio:
1. Ansøgningsfrist er 1. marts for ansøgning til ungdomsuddannelser. Ansøgningen skal være udfyldt korrekt og
vedhæftet en studievalgsportfolio. Ansøgninger kan underskrives og sendes fra 2. februar. MEN tag det roligt og
brug den tid I har brug for med jeres barn, så I er sikre på at gøre det rigtige. Ansøgninger kommer ikke først i
bunken, fordi de bliver sendt tidligt afsted. Brug tiden på at sætte jer ind i processen, så det bliver gjort rigtigt for
jeres barn, inden ansøgningsfristen 1. marts.
2. For uddannelsesparate elever er det familien, der har ansvaret for, at ansøgningerne er korrekt udfyldt.
3. For ikke-uddannelsesparate elever, er det et fælles ansvar mellem familie, og dit barns UU-vejleder.
4. Forældre skal ikke underskrive ansøgningen før I er sikre på, at ønsker er rigtige og studievalgsportfolioen er
vedhæftet ansøgningen. Når én forælder har underskrevet, sendes ansøgningen med det samme, og der kan ikke
ændres mere i ansøgningen. Hvis begge forældre vil underskrive, skal det gøres samme dag. Hvis portfolioen ikke
er vedhæftet, er ansøgningen ikke gyldig, og man risikerer en optagelsesprøve. Tal med jeres barn inden I
underskriver.
5. Har dit barn brug for særlig støtte på ungdomsuddannelsen, eksempelvis ordblindhed, så marker ja inde på
optagelse.dk i feltet støttebehov. Når jeres barn har fået en plads, skal I kontakte uddannelsesstedet for at aftale
ansøgning om støtte når jeres barn starter.

6. Om uddannelsesønsker:
1) 10. Klasse. Har dit barn en plads på en efterskole/privat 10. Klasse, skal I vælge den skole, hvor I har en plads.
De valg I skal træffe om fag og linjer betyder ofte ikke noget, da disse valg er noget, I aftaler med
efterskolen/privatskolen direkte. Søger I en kommunal 10. kl., anbefales I at påføre minimum to ønsker. Her
tæller de valg, I træffer om fag og linjer. Hvis planen er at søge en gymnasial uddannelse efter 10. kl., vil det være
en god ide at overveje fagene fysik og 2. fremmedsprog i 10. kl.
2) HTX/HHX/EUD (og EUX). Her er det nok at søge én skole. Dit barn bliver optaget på den skole, han/hun søger
ind på. I behøver ikke at anføre flere ønsker.
3) STX/HF. Her bør der angives mindst tre ønsker, for selvom dit barn er vurderet uddannelsesparat, så kan I ikke
være sikre på (og har ikke retskrav på) at blive optaget præcis hvor I helst ønsker det. Vælger I bare ét gymnasium
og de ikke har plads, så bliver dit barn placeret på et andet gymnasium, hvor de har plads.
4) Highschool/udlandsrejse efter 9. kl. Hvis dit barn skal på highschool efter 9. kl., kan I søge ungdomsuddannelse
nu, som anvist i dette skriv. Når dit barn er optaget, kan I søge orlov, og ansøgningen ligger og venter på den
skole, man er optaget på. Skolen vil så kontakte jer og høre, om I stadig ønsker pladsen efter udlandsopholdet.
Ønskes pladsen ikke alligevel, ansøger man anden skole inden 1. marts, imens man er ude at rejse.
Den endelige optagelse på HTX/STX/HHX/EUD (og EUX) /IB/HF er betinget af, at man opfylder
optagelseskravene om uddannelsesparathed og eksamenskrav.
Hjemmesider:
1) optagelse.dk– her laves ansøgning og I kan se hjælpevideoer.
2) ung.unoung.dk – her skriver eleven studievalgsportfolioen færdig og den uploades til optagelse.dk bagefter.
Det skal være den nyeste version, I overfører til optagelse.dk.
3) ug.dk - her kan I læse om studievalgsportfolioen.
4) uu.aarhus.dk – her kan I læse kollektiv vejledningssession 9.3 om ansøgningsproceduren og optagelseskrav.
5) ug.dk/evejledning - kontakt til e-vejledning for uddannelsesparate elever.
6) ug.dk- her kan I søge på oplysninger om job, uddannelser med mere, samt anvende it-redskaberne
adgangskortet, uddannelseszoom og jobkompasset.
7) 10.kl.- om 10. klasser i Aarhus Kommune 2021/2022.
Venlig hilsen
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Aarhus

