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Til ledelsen for institutioner med udbud af gymnasiale ungdomsuddan-

nelser  

   

   

 

Orientering om muligheden for lokal afholdelse af centralt stillede 

optagelsesprøver 

Børne- og undervisningsministeren har besluttet, at de gymnasiale insti-

tutioner i år skal have mulighed for lokalt at afholde centralt stillede op-

tagelsesprøver i forhold til ansøgere, der efter afholdelse af den seneste 

centralt stillede optagelsesprøve den 16. august 2019 har søgt om opta-

gelse på uddannelsen.  

 

Styrelsen ønsker med dette brev at vejlede om den lokale afholdelse af de 

centralt stillede optagelsesprøver.  

 

Hvem skal tilbydes optagelsesprøve og -samtale 

Den primære målgruppe for en lokal afholdelse af en optagelsesprøve vil 

være ansøgere, der er startet på en anden uddannelse, fx 10. klasse på en 

efterskole, men har fortrudt og hellere vil optages på en gymnasial ud-

dannelse.  

 

Prøven vil dog også kunne benyttes i forhold til ansøgere, der af andre 

årsager først søger om optagelse efter afholdelsen af optagelsesprøven 

den 16. august 2019.  

 

Prøven vil ikke kunne benyttes i forhold til ansøgere, der ønsker optagel-

se på uddannelsen til hf-eksamen direkte efter 9. klasse, da sådanne an-

søgere alene kan optages, hvis de opfylder betingelserne for at have rets-

krav på optagelse.  

 

Proces 

Hvis institutionen har plads til at optage en ansøger, der henvender sig 

med ønske om optagelse, indkaldes den pågældende til optagelsesprøve 

og efterfølgende optagelsessamtale. Institutionen skal dog forinden ind-

kaldelsen søge at afdække, om den pågældende tidligere har været til op-

tagelsesprøve. En ansøger, der allerede har brugt sine prøveforsøg, har 

ikke mulighed for at benytte sig af prøven og skal dermed ikke indkaldes 



 2 

til prøve. Det bemærkes i den forbindelse, at en ansøger som udgangs-

punkt har to prøveforsøg. 

 

I de tilfælde, hvor institutionen på forhånd ved, at institutionen ikke har 

plads til at optage den pågældende ansøger, henvises ansøgeren til en 

anden institution, hvor vedkommende kan aflægge prøven og den efter-

følgende samtale.  

 

Prøven og samtalen afholdes på et af institutionen fastsat tidspunkt og 

sted.  

 

En lokal afholdelse af en centralt stillet optagelsesprøve skal være afviklet 

senest den 1. november.  

 

Ansvaret for den særlige indsats, der må påregnes, for at en ansøger, der 

optages inde i uddannelsesforløbet, kan indhente eventuelle manglende 

konkrete faglige færdigheder i det nye uddannelsesforløb, påhviler ansø-

geren selv. Lederen af den institution, som ansøgeren søger om optagelse 

på, skal vejlede ansøgeren herom, og om hvilke faglige færdigheder an-

søgeren eventuelt vil komme til at mangle ved at starte på uddannelsen.  

 

Prøven 

Institutionen er ansvarlig for den lokale prøveafvikling.   

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil i en særskilt mail til institutio-

nerne meddele, hvordan institutionen tilgår opgavesættet. 

 

Opgavesættet vil foreligge som en pdf-fil, som institutionen skal udskri-

ve, således at ansøgerne besvarer opgaverne på papir. 

 

Besvarelserne bedømmes af institutionens egne lærere ud fra en rettevej-

ledning, som vil blive leveret sammen med opgavesættet. 

 

Samtalen 

Når resultatet af prøven foreligger, afholdes en optagelsessamtale, hvor 

ansøgerens personlige og sociale forudsætninger for at starte på og gen-

nemføre uddannelsen vurderes.  

 

Orientering af potentielle ansøgere 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil d.d. udsende en nyhed om 

muligheden for at blive optaget på baggrund af en lokalt afholdt optagel-

sesprøve. Styrelsen vil samtidig opfordre eventulle ansøgere til at hen-

vende sig til det gymnasium, de ønsker optagelse på.  

 

I det omfang I som følge af tidligere udmeldinger fra ministeriet har af-

vist ansøgere, der har søgt om optagelse efter den seneste optagelsesprø-
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ve, vil vi opfordre til, at I direkte kontakter de pågældende og oplyser om 

muligheden for at gå til en lokal optagelsesprøve. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: 

 

Fuldmægtig Camilla Abel Trier 

Direkte tlf.: +45 33 92 54 55 

E-mail: Camilla.Abel.Trier@stukuvm.dk 

 

Undervisningskonsulent Søren Vagner (primært vedr. selve prøven) 

Direkte tlf.: +45 2281 3229 

E-mail: Soeren.Vagner@stukuvm.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Refslund Poulsen 

Kontorchef 
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