
UPV og adgangskrav

Tema:



Uddannelsesparathedsvurdering
- kan eleven påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse?



UPV Uddannelsesparathedsvurdering i 10. klasse

16. december
2021

1. marts
2022

25. maj
2022

Sommer
2022

UPV UPV

Besked om endelig optagelse

UPV-helhedsvurdering UPV-helhedsvurdering 
(afsluttende)

Ansøgningsfrist



Refleksionsøvelser Parat til valget

1

2

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/


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



Adgangskrav efter 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


Adgangskrav til erhvervsuddannelse efter 10. klasse

Uddannelsesparat

Bestået (02) afgangseksamen

Bestået (02) dansk og skriftlig   

matematik til afgangseksamen

Uddannelsesparat

Bestået (02) afgangseksamen

Bestået (02) dansk og skriftlig   

matematik til afgangseksamen

Uddannelsesparat

Bestået (02) afgangseksamen

Bestået (02) dansk og skriftlig   

matematik til afgangseksamen

Optagelsessamtale

Optagelsesprøve

Ikke uddannelsesparat?

Tal med din UU-vejleder



HF adgangskrav efter 10. klasse 

Uddannelsesparat

Undervisning i 10. klasse i dansk, engelsk og 

matematik og aflagt folkeskolens 10. klasseprøver 

både mundtligt og skriftligt i alle tre fag

Ikke uddannelsesparat

Snak med din UU vejleder

Mindst 2.0 i karaktergennemsnit i henholdsvis 

fagene dansk og matematik i 10. klasseprøverne

Folkeskolen fælles 9. -klassesprøve i fysik/kemi, biologi og 

geografi i 9. klasse eller have aflagt 10. klasseprøve i fysik/kemi

Aflagt enten 9.-klasseprøve i tysk/fransk efter udtræk i 9. klasse eller 

10.-klasseprøve i tysk/fransk både mundtligt og skriftligt i 10. klasse

Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog 

i 6.-9. klasse tysk/ fransk.

*) Hvis du opfyldte adgangskravene 

til HF efter 9. klasse, kan du 

optages på den baggrund. 

= gennemsnit 4,0 og 

uddannelsesparat



HHX-, HTX- og STX adgangskrav efter 10. klasse 

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Gennemsnit på 5,0 eller mindst 

3,0 i de lovbundne prøver

Ikke uddannelsesparat

Snak med din UU vejleder

Undervisning i dansk, engelsk og matematik i 10. 

klasse og herefter have aflagt enten folkeskolens 9.-

klasseprøver eller 10. klasseprøver i disse fag.

Have modtaget undervisning i 2. 

fremmedsprog i 6.-9. klasse tysk/ fransk.

*) Hvis du opfyldte adgangskravene 

til stx, htx og hhx efter 9. klasse, 

kan du optages på den baggrund.



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


