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Informationsbrev om processen ifm. valg af ungdomsuddannelse til skoleåret 2019/20
Dette brev indeholder vigtige informationer om processen ift. valg af
ungdomsuddannelse til skoleåret 2019/20.
Opmærksomhedspunkter ifm. optagelse på ungdomsuddannelser
Det igangværende skoleår er på mange måder et særligt år.
Med gymnasiereformen er adgang til de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne skærpet, gældende for de ansøgninger om optagelse på uddannelserne, der sendes i dette skoleår. Det betyder, at dette
skoleår byder på flere forandringer, hvad angår ansøgnings- og optagelsesprocessen til disse uddannelser. Derfor er det vigtigt, at I er særligt
opmærksomme på de nedenstående frister:
- 15. januar 2019: Frist for UU's parathedsvurdering
o Der åbnes for, at forældre kan underskrive deres barns
uddannelsesplan (ansøgning) i Optagelse.dk den 1. februar 2019. Her skal parathedsvurderingen være klar.
- 1. marts 2019: Frist for ansøgning til ungdomsuddannelser
o Forældre skal have underskrevet uddannelsesplanen (ansøgningen) senest den 1. marts 2019, uanset om deres
barn er vurderet uddannelsesparat eller ikkeuddannelsesparat. Sker dette ikke, mister eleven sit retskrav på optagelse.
o Bemærk, at det er UU's ansvar at overholde frister og
procedurer for uddannelsesplanens udarbejdelse og forsendelse for elever, der er vurderet ikkeuddannelsesparate, herunder også at sikre, at uddannelsesplanen er underskrevet 1. marts
- 15. marts 2019: Frist for UU’s underskrift på uddannelsesplanen
(ansøgningen) for ikke-uddannelsesparate elever.
- 10. juni 2019: Frist for UU’s parathedsvurdering af ikkeuddannelsesparate elever
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o Denne parathedsvurdering indgår i vurderingen af, om en
elev har retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse. Elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparate på
dette tidspunkt, kan have brug for vejledning om en evt.
optagelsesprøve og samtale.
o I Optagelse.dk bliver det muligt for UU at ændre elevens
uddannelsesønsker, hvis eleven kan parathedsvurderes til
en anden end den oprindeligt ønskede uddannelse.
UU vil som noget nyt i dette skoleår opleve, at nogle elevers uddannelsesplaner kommer retur til UU via Optagelse.dk. Det kan ske, hvis en
elev ikke er optagelsesberettiget i forhold til den ønskede uddannelse.
Uddannelsesplanen sendes til UU, hvis eleven ikke har lavere prioriterede uddannelsesønsker, som uddannelsesplanen kan sendes videre til.
Styrelsen for IT og Læring (STIL) arbejder på en ny Opmærksomhedsliste, som kan tages i anvendelse med uddannelsesparathedsvurderingerne
i maj-juni, og frem til, at alle elever er optaget på en uddannelse i løbet af
sommeren. Elever, hvis uddannelsesplaner sendes retur til UU, vil blive
vist på den nye Opmærksomhedsliste.
STIL vil orientere nærmere om den nye Opmærksomhedsliste i Optagelse.dk i foråret 2019.
På viden.stil.dk kan I se et overblik over arbejdsopgaver og frister i løbet
af skoleåret for UU, grundskolerne samt de modtagende institutioner.

Karakterkrav og faglige forudsætninger
Adgangskravene til erhvervsuddannelserne for elever uden uddannelsesaftale er skærpede ift. sidste skoleår:
- Eleven skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
- Eleven skal ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver have opnået mindst 2,0 i hhv. dansk og matematik eller et tilsvarende resultat fra en tilsvarende prøve
- Eleven skal være vurderet uddannelsesparat
- Eleven skal vedhæfte sin Studievalgsportfolio til ansøgningen
Ansøgere, som ikke opfylder ovennævnte krav indkaldes til optagelsesprøve og/eller samtale. Reglerne fremgår af § 5 i lov om erhvervsuddannelser.
Forudsætningerne for at have retskrav på optagelse på de gymnasiale
uddannelser er skærpede ift. sidste skoleår.
Adgangsforudsætninger er forskellige, afhængigt af den ønskede gymnasiale uddannelse og elevens klassetrin. Fælles for alle er, at:
- Eleven skal have søgt om optagelse rettidigt
- Eleven skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat
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Eleven skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2.
fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende
undervisning, der står mål hermed
Derudover gælder der særlige regler og karakterkrav alt efter om eleven
søger optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse og afhængigt af,
om eleven ønsker optagelse på de 3-årige gymnasiale uddannelser eller 2årigt hf.
Særligt for elever, der ønsker optagelse på en gymnasial uddannelse: Vær
opmærksom på, at der er forskel på obligatoriske og lovbundne prøvefag. De lovbundne prøvefag omfatter mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk samt fællesprøven i fysik/kemi, geografi
og biologi. De obligatoriske prøvefag omfatter udover de lovbundne
prøvefag også to udtræksfag.
Vær i den forbindelse også opmærksom på elever i 9. klasse, som ønsker
en gymnasial uddannelse efter 10. klasse. For disse elever skal I være opmærksomme på, at der også i forhold til elevernes retskrav efter 10. klasse stilles krav til prøver og karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.
Reglerne fremgår af §§ 7-10 i lov om de gymnasiale uddannelser.
De væsentligste ændringer siden sidste år
Som følge af ændringer i procedurebekendtgørelsen skal skolen foretage
en vurdering af elevens praksisfaglige forudsætninger i tilknytning til
uddannelsesparathedsvurderingen. Elevens praksisfaglighed vurderes
enten som middel eller høj. Læs mere om uddannelsesparathedsprocessen.
Ligeledes er det jf. procedurebekendtgørelsen et krav, at eleverne skal
have skriftlig besked om resultatet af deres uddannelsesparathedsvurdering. Forældre til elever i 8. klasse skal have besked uanset, om eleven er
vurderet uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat. Der gives endvidere besked til forældre, hvis børn er vurderet ikke-uddannelsesparate i
9. eller 10. klasse.
I Optagelse.dk er der sket forskellige tilpasninger som følge af den nye
lovgivning. STIL vil i løbet af skoleåret sende informationer om de konkrete opgaver, der skal løses af UU forud for centrale frister. De af jer,
der benytter Elevoversigten til at finde elever, som er ikkeuddannelsesparate, vil opleve, at hovedparten af elever har farvekoden
grå. Denne farve indikerer, at eleven ikke er parathedsvurderet. Dette
skyldes, at Optagelse.dk endnu ikke kender elevernes faglige forudsætninger. Når grundskolerne har indberettet standpunktskarakterer, vil
grundlaget for en automatisk parathedsvurdering være til stede, og eleverne skifter farve afhængigt af, om de automatisk beregnes uddannelsesparate (grøn) eller ikke-uddannelsesparate (rød).
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Elever i 9. og 10. klasse, som søger ind på en ungdomsuddannelse, skal
udfylde en Studievalgsportfolio. Studievalgsportfolioen skal gemmes som
pdf og vedhæftes elevens uddannelsesplan (ansøgning) i Optagelse.dk.
Optagelse.dk stiller ikke en skabelon til rådighed, så det er vigtigt, at I
hjælper elever og forældre til at huske at vedhæfte Studievalgsportfolioen. Læs mere om Studievalgsportfolio.
Elever, som skal på FGU (eller tilsvarende) efter 9. eller 10. klasse, skal
som de eneste markeres med kategorien Andet i forbindelse med vurderingen af de personlige og sociale forudsætninger. Alle andre elever skal
parathedsvurderes til en eller flere ungdomsuddannelser. Dette gælder
også elever i 9. klasse, som skal i 10. klasse før de starter på deres ungdomsuddannelse.
Afslutningsvist skal vi understrege, at det er vigtigt, at der i Optagelse.dk
ikke indberettes oplysninger, der er i strid med den nye databeskyttelsesforordning. Vi vil derfor opfordre jer til kun at skrive kommentarer, der
er tilstrækkelige og relevante, og dermed også begrænsede til, hvad der er
nødvendigt i forhold til Optagelse.dk og dennes funktion: ansøgning til
ungdomsuddannelser. Oplysninger, der ikke er relevante for optagelsen,
men som kan være relevante i forhold til vejledning af den unge, skal
videregives til modtagende institutioner udenom Optagelse.dk
Hvornår får I mere at vide
UU modtager en e-mail, når grundskolernes frist for indberetning af
standpunktskarakterer og ændrede forudsætninger nærmer sig. I mailen
beskrives, hvordan Opmærksomhedslisterne bruges mest hensigtsmæssigt som værktøj til at identificere de elever, som skal helhedsvurderes af
UU-vejledere inden fristen den 15. januar 2019. I mailen orienteres nærmere om, hvilke informationer, der ikke må registreres i Optagelse.dk,
herunder personfølsomme oplysninger.
Har I spørgsmål
Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering og valg af ungdomsuddannelse.
Hvis du har spørgsmål til dette brev, skal du kontakte Karina Nicolaisen
fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på 3392 5108 eller karina.nicolaisen@stukuvm.dk
Hvis du har spørgsmål vedr. Optagelse.dk, kan du ringe til Optagelsessupporten på 7021 2151 eller skrive til supporten. Ønsker du at skrive til
supporten, skal du oprette dig som bruger med din e-mailadresse.
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Med venlig hilsen
Undervisningsministeriet
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