
Efter 10. klasse …

Kollektiv vejledning 10.4



Dagens program

AnsøgningAdgangskravUPV
i 10. klasse



UPV Uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse

6. januar
2023

13. marts
2023

24. maj
2023

Sommer
2023

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/


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 10. 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 parat endnu?

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.



Adgangskrav HHX, HTX og STX efter 10. 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 parat endnu?

Tal med din UU-vejleder



Fordeling af elever til gymnasiale uddannelser i

2023



Elevfordeling til gymnasiale uddannelser

.

Uanset hvilket gymnasium du søger optag på, vil der blive taget 

hensyn til dine ønsker i den rækkefølge, du har prioriteret dem, så du 

så vidt muligt kommer ind på et af de gymnasier, du helst vil gå på.

Du får reserveret en foreløbig plads på din 1. prioritet, hvis:

• Gymnasiet har flere pladser end ansøgere, eller

• Du er blandt ansøgerne med kortest transporttid, hvis gymnasiet har flere 

ansøgere end pladser.

Hvis du ikke får plads på din 1. prioritet, bliver det undersøgt, om du kan få 

plads på din 2. prioritet etc., indtil du får reserveret en foreløbig plads.



Sådan søger du på



Ansøgning Optagelse.dk



Ansøgning Optagelse.dk



Ansøgning Optagelse.dk Ansøgning til EUD og EUX

4: vælg eud eller eux1: Vælg hovedområde 2: vælg uddannelsessted 3: vælg fagretning



Ansøgning Optagelse.dk Ansøgning til gymnasial uddannelse

2: vælg uddannelsessted 4: vælg kunstnerisk fag1: Vælg gymnasial retning 3: vælg andet 
fremmedsprog



Ansøgning Optagelse.dk



Ansøgning Optagelse.dk



Ansøgning Optagelse.dk



Deadline for ansøgning via Optagelse.dk

Ansøgningsfrist 13. marts 2023

Ansøgning skal være underskrevet af mindst én forælder inden 13. marts



MitID 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/
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