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Vedrørende adgangskrav til de gymnasiale uddannelser
I lyset af de forskellige indslag, der har været i pressen vedrørende adgangskravene til de gymnasiale uddannelser, finder vi anledning til at
minde om karakterkravene ved optagelse til en treårig gymnasial uddannelse i direkte forlængelse af 9. klasse.
For at have adgang til en treårig gymnasial uddannelse efter 9. klasse skal
eleven:
- være vurderet uddannelsesparat, herunder have mindst 5 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer, og
- ved de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9.
klasse bekræfte sit faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.
En uddannelsesparat elev har dog krav på at blive optaget, hvis han eller
hun får minimum 3 i gennemsnit i de lovbundne prøver. Det samme
gælder en uddannelsesparat elev, der får under 3 men minimum 2 i gennemsnit i de lovbundne prøver, såfremt eleven gennemfører en vejledningssamtale på gymnasiet. Her skal rektor udfordre eleven fagligt og i
forhold til dennes valg af uddannelse.
Når eleven har krav på at blive optaget med et lavere gennemsnit end i
forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen, så skyldes det, at der
kan foreligge omstændigheder, som bevirker, at eleven klarer sig dårligere
til eksamen end i den daglige undervisning, og at dette ikke skal udelukke
eleven fra at få den ønskede ungdomsuddannelse.
En elev, der er ikke-uddannelsesparat, kan opnå krav på optagelse, hvis
vedkommende får et gennemsnit på minimum 6 i de lovbundne prøver i
9. klasse.
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Udover de specifikt anførte adgangskrav herover vedrørende elevens
karakterer skal eleven desuden bestå folkeskolens afgangseksamen og
opfylde de øvrige adgangskrav.
Hvis eleven ikke opfylder ovenstående krav, vil han eller hun have mulighed for at blive optaget på baggrund af en optagelsesprøve- og samtale.
Få mere detaljeret information om adgangskravene, herunder om adgangskrav til den 2-årige hf-uddannelse samt adgangskravene fra 10.
klasse på:
 https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-ogoptagelse/adgang-til-uddannelserne-til-studentereksamen
 https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/omgymna
sialeuddannelser/adgangskrav-til-de-gymnasiale-uddannelser
Der er desuden mulighed for at få personlig vejledning om de nye adgangskrav via eVejledningens hotline og chat:
 https://www.ug.dk/evejledning
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