
Til dig, der er forælder til et barn i 10. klasse
Dit barn skal i løbet af 10. klasse beslutte, hvilken ungdomsuddannelse han eller hun vil søge ind på
efter skolen. Du kan se bort fra dette brev, hvis du ikke har et barn i 10. klasse.

Bliver dit barn vurderet uddannelsesparat, er det dig som forælder, der har ansvaret for ansøgningen.
Hvis dit barn bliver vurderet ikke-uddannelsesparat, får i hjælp fra en vejleder på barnets skole.

Vi skriver til dig, fordi der er nye regler, du skal være opmærksom på.

Adgangskrav og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Med venlig hilsen
Undervisningsministeriet

Der er adgangskrav til alle ungdomsuddannelserne. Dit barn skal opfylde adgangskravene for at 
kunne komme ind på den ønskede ungdomsuddannelse.
Dit barn skal vurderes uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, han/hun søger ind på. Det er 
en del af adgangskravet.
Dit barns resultater fra folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse har betydning for, om han/hun 
opfylder adgangskravene til ungdomsuddannelsen. Det gælder også, når dit barn først søger 
optagelse efter 10. klasse.
Opfylder dit barn ikke alle adgangskrav, er der mulighed for at blive optaget via optagelsesprøve og 
optagelsessamtale.
Ansøgningsfristen er 1. marts. Du skal sende ansøgningen via www.optagelse.dk. Sender du 
ansøgningen for sent, vil dit barn ikke kunne optages direkte på ungdomsuddannelsen, men skal i 
stedet bestå en optagelsesprøve.
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Valg af ungdomsuddannelse
Det vigtigste er selvfølgelig, at dit barn i 10. klasse får lyst til at starte på en ungdomsuddannelse. Valg af
ungdomsuddannelse er ofte en proces, hvor barnet undersøger og afprøver sine interesser og
muligheder. Der er mange muligheder, og det er vigtigt, at du og dit barn kender dem, så I kan træffe et
valg, der er rigtigt for dit barn.

På UddannelsesGuiden www.ug.dk/optagelse kan du og dit barn få viden om mulighederne og
inspiration til valget.

Får I brug for vejledning undervejs, er I velkomne til at kontakte www.evejledning.dk alle ugens dage.

Vi skriver til dig igen i starten af januar, når dit barn kan søge om optagelse på en ungdomsuddannelse
på Optagelse.dk.


