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Vejledningsaktiviteter i 9. kl.:
• Brobygning i uge 39 og/eller 40.
• Erhvervspraktik i uge xx – skolen er den ansvarlige
• ”Uddannelse og Job” – Uge xx. Undervisningsforløb (UU købt
af skolen til at forestå dette!)
• Uddannelsestræf - forældreorienteringsaften om
ungdomsuddannelserne (8. og til dels 9./10. kl.) ons. d. 11. &
tirs. d. 17. november.
• Orientering om tilmeldelse til ungdomsuddannelserne via
www.optagelse.dk.
• Åbent Hus arrangementer på ungdomsuddannelserne (Nov.’20
& Jan.’21)
• Studievalgsportfolio (vedlægges ansøgning til
ungdomsuddannelse)
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Uddannelsesparathed (1)
• Alle elever skal senest den 1.december i 9. kl. endeligt
tilkendegive om de vil en EUD, HF eller 3-årig GYM
ungdomsuddannelse (der ligger en tilkendegivelse fra 8.
kl.)

• Alle elever skal af skolen have foretaget en
uddannelsesparathedsvurdering (UPV) senest den
1.december og d. 1. juni i 9. kl.
UU foretager efterfølgende en helhedsvurdering af
elevernes parathed, for de der ikke opfylder kriterierne
for at være uddannelsesparat.
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Uddannelsesparathed (2)
Vurderingen baseres på elevens:
Faglige forudsætninger

Personlige forudsætninger
Sociale forudsætninger
Praksisfaglige forudsætninger
Praksisfagligt – bedømmelsen er middel eller høj

- kan aldrig trække en vurdering ned!
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Uddannelsesparathed (3)
De faglige forudsætninger:
• En elev der søger en Erhvervsuddannelse (EUD) er med et
gennemsnit i standpunktskarakterer på mindst 02 i henholdsvis
dansk og matematik fagligt uddannelsesparat.

• En elev der søger en HF (GYM) ungdomsuddannelse er med et
gennemsnit i alle standpunktskarakterer på mindst 4,0 fagligt
uddannelsesparat.
• En elev der søger en 3-årig gymnasial (GYM) ungdomsuddannelse
er med et gennemsnit på mindst 5,0 i alle standpunktskarakterer
fagligt uddannelsesparat.
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Uddannelsesparathed (4)
De personlige forudsætninger:

Vurderingen er en afvejning inden for følgende områder:
• Motivation, for uddannelse og lyst til læring.
• Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i
opgaveløsninger
• Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til undervisningen.
• Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær.

• Parathed til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller
andet.
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Uddannelsesparathed (5)
De sociale forudsætninger:
Vurderingen er en afvejning indenfor følgende områder:
• Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver
sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage
positivt til fællesskabet.
• Respekt, herunder at udvise forståelse for andre
mennesker.

• Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker,
der er forskellig fra en selv.
7

UDDANNELSESPARATHED (6)
De praksisfaglige forudsætninger:
Vurderingen er en afvejning indenfor følgende områder:
• Praktiske færdigheder og kreativitet
• Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
• Værkstedsfærdigheder
• Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og
helhed

• Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis
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Optagelseskrav til
ungdomsuddannelserne (1)
EUD – Erhvervsuddannelserne:
• Opfylde de personlige og sociale forudsætninger for at være UP
• 02 i gennemsnit i dansk OG 02 i gennemsnit i skriftlig matematik
til prøverne i 9. kl.
GYM – 2 - årigt HF:
• Opfylde de personlige og sociale forudsætninger for at være UP
• Fra 9. kl.: 4,0 i gennemsnit i alle afsluttende
standpunktskarakterer (senest 1. juni) OG 4,0 i gennemsnit i de
lovbundne prøver i 9. kl. (Ingen mulighed for optagelsesprøve)
• Fra 10. kl.: 4,0 i gennemsnit i alle afsluttende
standpunktskarakterer (senest 1. juni) OG minimum 2,0 i
gennemsnit i både dansk og matematik i 10. kl. prøverne.
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Optagelseskrav til
ungdomsuddannelserne (2)
GYM – 3- årige studentereksaminer (HHX, HTX STX):
Fra 9. klasse:
• Opfylde de personlige og sociale forudsætninger for at være UP
• Opnå mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende
standpunktskarakterer (senest 1. juni), samt bekræfter dette niveau
til de lovbundne prøver med et gennemsnit på mindst 3.

• Du har bestået 9.klasses eksamen (2 i gn.snit i alle eksamensfag)
• Med et gennemsnit på 6,0 eller mere i de lovbundne prøver (også
selvom du er erklæret ikke UP og uagtet dine standpunkts
karakterer!) har du retskrav på optagelse.
Dette gælder også for HF adgangen fra 10. kl., men
ikke fra 9. kl.!
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Optagelseskrav til
ungdomsuddannelserne (3)
GYM – 3- årige studentereksaminer (HHX, HTX STX):
Fra 9. klasse:
Du kan også optages, men skal til en samtale med modtagende
institution hvis:
• Du opfylder de personlige og sociale forudsætninger for at
være UP

• Og dit gennemsnit er 5,0 i standpunktskaraktererne (OG du
opnår mellem 2 og 3 i gennemsnit i lovbundne prøver i 9. kl.)
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OPTAGELSESKRAV TIL
UNGDOMSUDDANNELSERNE (4)
Foruden de forskellige krav til henholdsvis EUD, HF og 3årigt GYM gælder generelt:
• Du SKAL have søgt rettidigt (senest 1. marts) –
ELLERS  OPTAGELSESPRØVE.
• Du skal SKAL gå til prøve i alle 7 (5+2) eksamensfag –
ELLERS  OPTAGELSESPRØVE.
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Optagelseskrav til ungdomsuddannelserne (5)
De lovbundne prøver i 9. kl. folkeskolen er:
• Prøver i 9. klasse (FP9)
• B: Bundne/lovbundne prøvefag.
FAG:
Dansk

Mundtlig
B

Matematik

Skriftlig
B
B

Engelsk

B

Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

B
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Yderligere oplysninger

Nyttige Internetadresser:

uu.sønderborg
ug.dk
optagelseskrav til GYM
optagelse.dk
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