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Oktober 2020 

Introduktion og vejledning for elever og forældre vedr. 

Tilmelding til ungdomsuddannelserne i optagelse.dk 2020-2021 

Hvad skal du som elev 

I løbet af skoleåret skal du arbejde med din studievalgsportfolio.  

I januar/februar måned skal du gå på www.optagelse.dk  og overveje hvilke ungdomsuddan-
nelser, du vil søge. 
Mellem d. 2. februar og d. 1. marts skal du og dine forældre endeligt vælge dine uddannel-
sesønsker og afsende din ansøgning via optagelse.dk. Det sker automatisk, når dine forældre 
underskriver ansøgningen med NemID. (Der behøves kun én forældreunderskrift. Underskri-
ver I begge, skal det gøres samme dag).  

Senest d.1.12.2020 skal vi som skole parathedsvurdere dig. Vi ser på dig: personligt, socialt 
og fagligt. Vi vurderer både til gymnasiet, HF og erhvervsuddannelser. Det vil sige, hvis du sø-
ger en gymnasial uddannelse, så skal vi også vurdere, om du kan tage en HF eller erhvervsud-
dannelse.  

Studievalgsportfolio/afrapporteringsskema 
I løbet af skoleåret skal du arbejde med din studievalgsportfolio. Her skal du samle dine 
overvejelser fra de vejledningsaktiviteter, vi arbejder med på skolen. 
Før du sender din ansøgning, skal du sikre dig, at din studievalgsportfolio/afrapporterings-
skema er udfyldt korrekt – vi hjælper dig gerne!  

Husk, at du skal vedhæfte studievalgsportfolio/afrapporteringsskema til din ansøgning på 
www.optagelse.dk, før du afsender ansøgningen.  

http://www.optagelse.dk/
http://www.optagelse.dk/
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Optagelse.dk  
Du skal gennemgå og/eller udfylde nedenstående 5 faner i optagelse.dk:  
 

1. ”Personlige oplysninger”  
Læs og udfyld det du kan på siden og tryk på ”Gem”. Du får besked, hvis der er noget, du 
mangler at udfylde.  
 

2. ”Karakterer”  
Her kan du se, men ikke ændre, dine karakterer. Bemærk: Karaktererne lægges ind senest d. 
15. januar. 
 

3.”Parathedsvurdering”  
På denne fane kan du se din foreløbige tilkendegivelse af uddannelsesvalg og tilhørende vur-
dering fra 8./9./10. kl.  
Hvis du er vurderet ”Ikke-uddannelsesparat”, skal dine forældre tilkendegive, om de ønsker 
skolens/vejlederens vurdering revurderet.  
 
4. ”Uddannelsesønsker”  
Her skal du vælge hvilke(n) uddannelse(r), du vil søge næste år. Du kan have fra 1 til 5 øn-
sker. 
Hvis dit førstevalg er en gymnasial uddannelse, skal du som udgangspunkt have mindst 3 øn-
sker. Du kan begynde at søge på de forskellige uddannelser i starten af januar.  
 
5. ” Studievalgsportfolio”  
Her skal Studievalgsportfolioen/afrapporteringsskemaet vedhæftes som bilag. Tryk på ”Til-
føj bilag” og vedhæft den som pdf.  
 
6. ” Underskrifter”  
Når du er færdig med at udfylde ansøgningen, skal den skrives under: 
-først skal du godkende uddannelsesplanen 
-derefter skal mindst én af din forældre underskrive uddannelsesplanen med sit NemID.  
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Se på næste side, hvornår dine forældre kan skrive under. Obs. Forældre kan også logge på 
Optagelse.dk med NemId. 

Når ansøgningen er underskrevet, bliver den automatisk sendt til dit første ønske. Husk hvis 
du er vurderet ”ikke-uddannelsesparat” sendes ansøgningen til dit hjem-UU til videre be-
handling  

Bemærk at nogle ungdomsuddannelser, f.eks. HF-IN og nogle private gymnasier har som 
krav, at eleven også skal søge direkte hos dem.  

Du kan læse optagelse.dk´ egne vejledninger til elever og forældre her:  
http://www.optagelse.dk/ungdom/index.html (Se i nederste højre hjørne) 

Arbejdsgang og tidsplan for elever og forældre 
Vi vil bede jer om at overholde følgende arbejdsgang/plan, da I som forældre ikke kan sig-
nere digitalt med NemID og dermed afsende ansøgningen, før end vi som skole/vejleder  har 
indlæst elevens standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurdering.  

Senest d. 10. januar – Uddannelsesvejlederen i din egen kommune skal være færdig med at 
revurdere ikke-uddannelsesparate elever. Dette gøres i samarbejde med Sorø Fri Fagskoles 
vejledere.  

BEMÆRK: Denne UPV er kun foreløbig. Der laves en endelig og gældende UPV (inkl. afslut-
tende standpunktskarakterer) i slutningen af maj måned.  

Tidligst d. 2. februar og senest d. 1. marts. Endelige uddannelsesønsker vælges på opta-
gelse.dk. 

Forældre skal afsende ansøgningen 
Forældre logger ind på www.optagelse.dk med elevens Uni-login eller NemID (forældre) og 
signerer planen digitalt. Dette gøres på fanen ”underskrift”. 
Hvis begge forældre ønsker at underskrive, skal det gøres samme dag, ellers afsendes ansøg-
ningen med kun den ene underskrift. Det er dog ikke nødvendigt, at begge forældre under-
skriver.  

Derved er ansøgningen sendt til elevens førsteprioritet!  

Vi kan kontaktes på: frandsen@fagskole.nu   

http://www.optagelse.dk/
mailto:frandsen@fagskole.nu
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