
Efter 9. klasse …

Kollektiv vejledning 9.4



Dagens program

AnsøgningAdgangskravUPV
i 9. klasse



UPV Uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse

16. december
2021

1. marts
2022

25. maj
2022

Sommer
2022

UPV UPV

Besked om endelig optagelse

UPV-helhedsvurdering UPV-helhedsvurdering 
(afsluttende)

Ansøgningsfrist



10. klasse 2022-2023

http://brochure.aabc.dk/EUD/eud10-brochure/
http://brochure.aabc.dk/EUD/eud10-brochure/
https://uu.aarhus.dk/media/72535/10-klassehaefte_2022-2023.pdf
https://uu.aarhus.dk/media/72535/10-klassehaefte_2022-2023.pdf


Refleksionsøvelser Parat til valget

Adgangskrav fra 9. klasse

Undersøg på UG.dk adgangskravene til 

din planlagte ungdomsuddannelse1

2

3

Adgangskrav fra 10. klasse 

Undersøg på UG.dk adgangskravene til 

din planlagte ungdomsuddannelse

EKSTRA

Udfyld din studievalgsportfolio, 

så den kan læses af andre.

https://ug.dk/
https://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/
https://ug.dk/
https://ug.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


Adgangskrav EUD 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?

Tal med din UU-vejleder



Adgangskrav HF efter 9. klasse

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Bekræftet fagligt niveau (4,0) i 

lovbundne prøver

Ikke uddannelsesparat?

Tal med din UU-vejleder



Adgangskrav HHX, HTX og STX 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?

Tal med din UU-vejleder



Fordeling af elever i

2022 og 2023



Elevfordeling til STX og HF i Aarhus

Elevfordeling i 2022

Hvis man søger et gymnasium, hvor der er flere ansøgere, end der er pladser 

til, afgør fordelingsudvalget i regionen, om ansøger kan få plads på:

▪ sin 1. prioritet

▪ sin 2.-5. prioritet

▪ en anden skole

Gymnasium Optager til Optager ikke til

Viby Gymnasium HF STX

AARHUS GYMNASIUM, Tilst EUX + IB STX + HF

Kilder: Børne- og Undervisningsministeriet og Region Midtjylland

Fordelingsudvalg

Et regionalt fordelingsudvalg har til opgave at fordele 

ansøgere til STX og HF for de skoler, der har flere ansøgere, 

end deres kapacitet giver mulighed for at optage.

Midlertidigt stop for optag af 1. årselever i 2022 

2022

Ansøgning og retskrav

Hvis ansøger opfylder adgangskravene og søger rettidigt i 

direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan man være 

sikker på at blive optaget på et gymnasium på den 

uddannelse, man har søgt. Men man kan ikke være sikker 

på at komme ind på et bestemt gymnasium. Større sandsynlighed for plads på et 

ønsket gymnasium tæt på ens bopæl.

uvm.dk/elevfordeling
https://www.rm.dk/regional-udvikling/fremtidssikrede-uddannelser-og-kompetenceloft/for-borgere/fordeling/


Elevfordeling til alle gymnasiale uddannelser i Aarhus

Ansøgning og retskrav

Hvis ansøger opfylder adgangskravene og søger rettidigt i 

direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan man være 

sikker på at blive optaget på et gymnasium på den 

uddannelse, man har søgt. Men man kan ikke være sikker 

på at komme ind på et bestemt gymnasium.

Kilder: Børne- og Undervisningsministeriet og Region Midtjylland

2023

En ansøger med ønske, som har ønsket et gymnasium som 1. prioritet, vil som udgangspunkt få 

pladsen frem for en ansøger, der har ønsket det som sin 2. prioritet.

På gymnasier i fordelingszoner fordeler et it-værktøj efter elevernes 

ønsker og sikrer samtidig en blandet elevsammensætningen

ift. forældrebaggrund.

Fordelingsudvalg

Et regionalt fordelingsudvalg har til opgave at fordele 

ansøgere til alle gymnasiale uddannelser for skoler med flere 

ansøgere, end deres kapacitet giver mulighed for at optage.

Fordelingszone

I fordelingszoner fordeles pladserne på baggrund af forældreindkomst*. 

Pladserne på institutioner i fordelingszoner opdeles i tre indkomstkategorier, og 

der trækkes lod om pladserne blandt ansøgerne i hver indkomstkategori. 

Det forventes, at bl.a. Aarhus bliver fastsat som fordelingszone.

Aarhus

*træder først i kraft til uddannelser på gymnasier med 

flere ansøgere end pladser.

Elevfordeling i 2023

Pladserne på gymnasier i fordelingszoner reserveres til ansøgere inden for tre 

forældreindkomstniveauer. Er der i forhold til gymnasiets kapacitet for mange 

ansøgere på samme indkomstniveau, trækkes der lod om pladserne. Ingen får 

imod sit ønske mere end 60 minutters transporttid til gymnasiet.

uvm.dk/elevfordeling
https://www.rm.dk/regional-udvikling/fremtidssikrede-uddannelser-og-kompetenceloft/for-borgere/fordeling/


Sådan søger du på



Ansøgning Videoer om udfyldelse af uddannelsesønsker

Gå til

Klik på

Klik på

1

2
4

5 Se videoen 

for dit valg 

Gymnasia l  

uddannelse EUD/EUX

10.  klasse
Andre 

aktiviteter 

·  FGU

·  Ud l ands o p ho l d

·  A f t a l e r  m e d  UU

·  A nde t

3
Sådan udfyldes ansøgningen (video)

https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780233
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780233
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780233
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780233
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780233
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780233
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780279
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780279
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780199
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780199
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780199


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 eventuelt

at rette 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.



Ansøgning Optagelse.dk



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 

- valg er bindende.

▪ Tilføj uddannelsen til din 

prioriteringsliste.

▪ Gentag processen ved nye 

uddannelsesønsker.

▪ Et regionalt fordelingsudvalg 

fordeler ansøgere til HF og STX.



Ansøgning Optagelse.dk

▪ Klik Nej, hvis ikke du har aftale 

om læreplads (uddannelsesaftale).

▪ Vælg et hovedområde.

▪ Tilkendegiv eventuelt ønske 

om EUX.



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.



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 forælderunderskrift 

påkrævet (1. februar - 1. marts).



Deadline for ansøgning via Optagelse.dk

Ansøgningsfrist 1. marts 2022

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.

+



Hent appen 

GRATIS i

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



Mere om vejledning og uddannelse

uu.aarhus.dk

https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/8-klasse/erhvervspraktik/
https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/8-klasse/erhvervspraktik/
https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/8-klasse/erhvervspraktik/

