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Omvalg af ungdomsuddannelse og adgangsveje til er-
hvervsuddannelse/eux 
 
Kære samarbejdspartner 
 
Der har netop været frist for ansøgning til ungdomsuddannelserne. Mange 
af jer har sikkert været fuldt beskæftiget af at sikre god information til og 
vejledning af de unge og deres forældre op imod fristen. Nogle unge kan 
have brug for at vælge om efter ansøgningsfristen. Dette kan blive aktuelt 
for flere unge i år, fx hvis de først i forbindelse med at komme tilbage til 
hverdagen på skolen bliver afklaret om deres valg af ungdomsuddannelse. 
Det kan også ske, at de fortryder valget af 10. klasse, efterskole eller et år i 
udlandet – eller fravalget af samme.  
 
Reglerne for omvalg af ungdomsuddannelse og 10. klasse er ikke ændret i 
år. For at tydeliggøre de unges muligheder, hvis de fortryder deres valg, har 
ministeriet som led i Aftalen om styrket information og vejledning til foræl-
dre og unge forud for valg af ungdomsuddannelse (29. januar 2021) fået 
produceret nye grafikker om omvalg til hhv. gymnasial uddannelse og til er-
hvervsuddannelse og eux. I er velkomne dele disse grafikker med jeres med-
lemsinstitutioner/samarbejdspartnere/i dialogen med unge og forældre.  
 
I kan finde grafikkerne vedhæftet dette brev og på UddannelsesGuiden: 
www.ug.dk/omvalg. 
 
For at give et overblik over adgangskrav til ungdomsuddannelserne er der 
ligeledes blevet udviklet nye grafikker, der viser de unges vej fra grundsko-
len til optagelse på erhvervsuddannelser/eux.  
 
Der er også lavet nye grafikker, der viser vejen til erhvervsuddannelserne for 
unge, der har forladt skolen. I er også meget velkomne til at bruge disse gra-
fikker i jeres kommunikation.  
 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/jan/210129-aftaletekst-om-vejledning.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/jan/210129-aftaletekst-om-vejledning.pdf
http://www.ug.dk/omvalg
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I kan finde de nye grafikker om adgangskrav og optagelse på Uddannelses-
Guiden: www.ug.dk/adgangskrav.  
 
De nye grafikker om optagelse på erhvervsuddannelserne for unge, der har 
været væk fra skolen, kan I også finde på UddannelsesGuiden: 
www.ug.dk/gf2adgang.  
 
 
 
Kort om sen ansøgning til ungdomsuddannelserne eller omvalg (ef-
ter 1. marts)  
 
Ansøgere til erhvervsuddannelserne, der opfylder adgangskrav m.v., har 
krav på optagelse på grundforløbets 1. del på erhvervsuddannelserne, 
også selvom de søger efter 1. marts. Hvis den søgte skole ikke kan optage 
ansøgeren, skal skolen hjælpe med, at ansøgeren optages på en anden er-
hvervsskole. Ansøgere kan også søge en erhvervsuddannelse efter den 1. 
marts helt frem til skolestart ved at kontakte den konkrete erhvervsskole.  
 
Ansøgere til gymnasiale uddannelser kan, hvis de har søgt om optagelse 
inden 1. marts, ændre valg af ønsket gymnasium, gymnasial uddannelse 
eller ændre til anden ungdomsuddannelse efter ansøgningsfristen. Ansø-
gere, som ikke har søgt om optagelse inden 1. marts og dermed ikke har 
retskrav på optagelse, skal som udgangspunkt til optagelsesprøve og -
samtale, hvis de ønsker optagelse på en gymnasial uddannelse.  
 

 
 
Har I spørgsmål om grafikkerne, adgangskrav, optagelse på ungdomsuddan-
nelserne eller om omvalg af ungdomsuddannelse og 10. klasse, så kontakt os 
på vejledning@stukuvm.dk.  
 
Med venlig hilsen 
 
Christine Lindrum Iversen  
Kontorchef  
Direkte tlf.: +45 26 70 41 54 
E-mail: Christine.Lindrum.Iversen@stukuvm.dk 
  

http://www.ug.dk/adgangskrav
http://www.ug.dk/gf2adgang
mailto:vejledning@stukuvm.dk
mailto:Christine.Lindrum.Iversen@stukuvm.dk
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Andre materialer og tilbud lanceret i forbindelse med den politiske aftale om styrket infor-
mation og vejledning forud for valg af ungdomsuddannelse og ministeriets øvrige arbejde 
om at sikre god overgang til ungdomsuddannelserne på trods af COVID-19 
 
Initiativer målrettet unge og forældre: 

 Alle forældre til elever i 9. og 10. klasse har modtaget er brev i januar og et brev i februar om 
deres barns valg af ungdomsuddannelse og guide til Optagelse.dk i e-Boks. Brevene indeholdte 
bl.a. links til en ny side på UddannelsesGuiden, ug.dk/introung, som samler værktøjer og artik-
ler til unge og deres forældre.  

 eVejledning har i år afholdt ekstra webinarer for forældre i december-februar, der informerede 
forældrene om de forskellige ungdomsuddannelsesmuligheder, guidede dem i brug af Opta-
gelse.dk og gav dem gode råd til, hvordan de kunne støtte deres barn i valg af ungdomsuddan-
nelse. eVejledning har desuden haft øget sin bemanding og udvidet åbningstider frem til ansøg-
ningsfristen 1. marts. Dette fortsætter også her efter ansøgningsfristen for at guide elever, der 
vælger om.  

 Udvalgte elevorganisationer på ungdomsuddannelsesområdet har modtaget midler af ministe-
riet til at udvikle ung-til-ung-vejledning. Ung-til-ung-vejledningen foregår på live streams og 
chat på Facebook, på vejledning@ungvejledning.dk eller på tlf.: 72 14 05 04. 

 
Initiativer målrettet grundskoler:  

 For at støtte lærerne har ministeriet produceret videoer og et materiale til dialog om uddannel-
ser, som kan bruges i fjernundervisningen af udskolingselever og eventuelt i samarbejde med 
KUI. 

 For yderligere at støtte de voksne omkring de unge har ministeriet publiceret inspiration til, 
hvordan lærerene kan hjælpe forældrenes samtaler med de unge godt på vej. 

 Derudover er der lanceret flere materialer, bl.a. i samarbejde med organisationer som Skills 
Denmark, som kan bruges i undervisningen i grundskolen til at introducere til ungdomsuddan-
nelserne.  

 Grundskolerne er blevet informeret om initiativerne målrettet dem gennem brev til alle grund-
skoler. 
 

Initiativer målrettet de kommunale ungeindsatser (KUI):  

 Alle KUI’er har i februar og marts modtaget breve om de forskellige indsatser, der er lanceret 
for at støtte op om unges valg af ungdomsuddannelse i år.  
 

Initiativer målrettet ungdomsuddannelsesinstitutioner:  

 For at støtte ungdomsuddannelsesinstitutionerne i at introducere til deres uddannelser digitalt, 
har ministeriet lanceret materialer med inspiration til digitale introduktionsarrangementer. 

 Ungdomsuddannelsesinstitutionerne er blevet orienteret om dette materiale og materialerne 
målrettet unge og deres forældre i et brev til alle ungdomsuddannelsesinstitutioner.  

 
Tilskud til lederforeningerne for ungdomsuddannelserne: 

 Ministeriet har desuden tildelt lederforeningerne for ungdomsuddannelserne et tilskud til at un-
derstøtte alternativ afvikling af introduktionskurser og brobygning. Foreningerne forventer at 
lancere materialer og andre initiativer på baggrund af dette tilbud løbende gennem 2021. 
  

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/jan/210129-aftaletekst-om-vejledning.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/jan/210129-aftaletekst-om-vejledning.pdf
http://www.ug.dk/introung
https://www.ug.dk/evejledning/webinarer-og-livechat#Webinarer-for-for--ldre-med-b--rn-i-9--eller-10--klasse
http://www.ug.dk/evejledning
https://www.facebook.com/Ung-Vejledning-100744108723762
mailto:vejledning@ungvejledning.dk
https://emu.dk/grundskole/overgange/samtaler-om-uddannelse
https://emu.dk/grundskole/overgange/samtaler-om-uddannelse
https://emu.dk/grundskole/overgange/samtaler-om-uddannelse/stil-de-rigtige-spoergsmaal?b=t5-t28-t4926
https://emu.dk/grundskole/overgange/brobygning-og-introkurser?b=t5-t28
https://emu.dk/grundskole/overgange/brobygning-og-introkurser?b=t5-t28
https://emu.dk/grundskole/overgange/brobygning-og-introkurser?b=t5-t28
https://emu.dk/grundskole/overgange/introduktion-til-ungdomsuddannelser-digitale-aktiviteter-og-undervisning
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/tidligere-udmeldte-puljer/grundskole/201217-tilskud-til-lederforeningerne-for-ungdomsuddannelserne-med-henblik-paa
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/tidligere-udmeldte-puljer/grundskole/201217-tilskud-til-lederforeningerne-for-ungdomsuddannelserne-med-henblik-paa

