Forældrespot – ansøgningsproces
Kære forældre til elever i 9. og 10. klasse.
Hvad sker der efter dit barns ansøgning er sendt fra optagelse.dk? - Hold øje i e-boks
I øjeblikket behandles ansøgninger fra 9. og 10. klasses elever på de søgte uddannelser og 10. klasse.
Besked om modtagelse af ansøgning samt besked om optagelse vil formentlig blive sendt til e-boks. Derfor
opfordres alle unge til at sørge for at have adgang til e-boks og løbende undersøge, om der er post.
Hvis dit barn er vurderet ikke uddannelsesparat, og I har ønsket en optagelsesprøve/revurdering af
parathedsvurderingen, må du/I ligeledes forvente at modtage indkaldelsen til en optagelsesprøve i din og dit
barns e-boks.

Revurdering af uddannelsesparathed - gymnasial uddannelse
Hvis dit barn er vurderet ikke uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, og du og dit barn har ønsket en
revurdering af uddannelsesparatheden, vil dit barn blive indkaldt til en optagelsesprøve. Revurderingen skal
være foretaget senest 15. april.
Hvis dit barn fortsat bliver vurderet ikke uddannelsesparat efter revurderingen, skal der udarbejdes en ny
uddannelsesplan senest 30 april. Denne dato sikrer også rettidig ansøgning til uddannelser, som dit barn er
vurderet uddannelsesparat til eller uddannelsesforløb, som ikke kræver en uddannelsesparathedsvurdering –
f.eks.10 klasse. Dit barns UU vejleder vil kontakte jer om ny plan.
Revurdering af uddannelsesparathed – erhvervsuddannelse
Hvis dit barn er vurderet ikke uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse og har ønsket en revurdering af
uddannelsesparathedsvurderingen, eller hvis dit barn ikke opnår 02 i gennemsnit i både dansk og matematik
til afgangsprøverne, vil dit barn blive indkaldt til en revurdering/optagelsesprøve i slutningen af juni, når
afgangsprøverne er afviklet.
Deadlines
Senest 15. april: Revurdering af uddannelsesparathed/optagelsesprøve på gymnasial uddannelse. UU
modtager besked om resultatet.
21. – og 22. juni afholdes optagelsesprøver i dansk og matematik på erhvervsuddannelserne
Senest 1. juni: Svar om endelig optagelse/fordeling på de gymnasiale uddannelser
Senest 8. juli får ansøgere, som har gennemført en optagelsesprøve eller en revurdering til
erhvervsuddannelserne, skriftligt svar på, om de er optaget.
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