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Forældrespot – Ansøgningsproces i optagelse.dk 
 
 
Kære forældre til elever i 9. – 10. klasse 
 

Ansøgningsproces.  
Senest 13. marts skal alle elever i 9. og 10. klasse tilmelde sig en ungdomsuddannelse / 10. klasse eller an-
den aktivitet efter grundskolen. UU-vejlederen på dit barns skole viser i den kollektive vejledning i februar, 
hvordan eleverne arbejder med og udfylder tilmeldingen her 
 
Mellem 15. februar og 13. marts 
1. Ansøgningsfrist er 13. marts. Ansøgningen skal være udfyldt korrekt og vedhæftet en studievalgsport-
folio. Ansøgninger kan underskrives fra 15. 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 
underskrevet tidligt.  

2. For elever der er vurderet uddannelsesparate til både erhvervsuddannelse, 3-årig gymnasial uddannelse 
og Højere Forberedelsesuddannelse er det familien, der har ansvaret for, at ansøgningerne er korrekt 
udfyldt. I kan få hjælp ved at følge nedenstående links. 

3. For elever der er vurderet delvist uddannelsesparate, eller elever der er parate til andre aktiviteter, er 
det et fælles ansvar mellem familie, og dit barns UU-vejleder. Her er det vigtigt at der ikke indsættes 10.kl. 
som plan B, hvis man vil til en optagelsesprøve på en ungdomsuddannelse. 

4. Forældre skal ikke underskrive ansøgningen før I er sikre på, at ønsker er rigtige og studievalgsportfolio-
en er vedhæftet ansøgningen. Hvis studievalgsportfolioen ikke er vedhæftet, er ansøgningen ikke gyldig, og 
man risikerer en optagelsesprøve.  

5. Har dit barn brug for særlig støtte på ungdomsuddannelsen, eksempelvis pga. ordblindhed, så marker ja 
inde på optagelse.dk i feltet 7. støttebehov.  

 

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. Søger I en kommunal 10. kl., anbefales I at påføre minimum to ønsker. 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 ungdomsuddannelsesinstitution.  
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. 
De fordelingsregler vi skrev om i december, blev med den nye regering aflyst. Nye fordelingsregler er 
primært baseret på transporttid med offentlig transport (se de nye regler her). 

4) Highschool/udlandsrejse efter 9. kl. Hvis dit barn skal på highschool efter 9. kl., så skal I vælge ”anden 
aktivitet” på optagelse.dk i år. Når jeres barn skal søge ungdomsuddannelse med opstart august 2024 

FORÆLDRESPOT 9.kl./10.kl. 

https://www.optagelse.dk/
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/elevfordeling/saadan-er-den-nye-fordelingsmodel/elevfordeling-paa-gymnasierne


ansøger man 1. marts 2024, mens man er ude at rejse. Her skal MitId igen benyttes for at lave 
ansøgningen. 
 
Den endelige optagelse på HTX/STX/HHX/EUD (og EUX) /IB/HF er betinget af, at man opfylder 
optagelseskravene om uddannelsesparathed og eksamenskrav.  
 
Hjemmesider der kan hjælpe jer i ansøgningsprocessen:  
1) optagelse.dk– her laves ansøgning og I kan finde hjælp til at lave ansøgningen.  

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 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 2023/2024.  
 
Venlig hilsen  
Ungdommens Uddannelsesvejledning  
Aarhus 

 

 

https://www.optagelse.dk/ungdom/index.html
https://ung.unoung.dk/login/new.html
https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/studievalgsportfolio
https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/9-klasse/kollektiv-vejledning/
https://www.ug.dk/evejledning
https://www.ug.dk/inspiration/vejledningsvaerktoejer-0
https://uu.aarhus.dk/media/87759/10-klassehaefte_2022-2023_redigeret-novmeber_2022_web-ny.pdf

