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Vejledning	til	optagelse.dk	for	9.	og	10.	klasse	

Når du går i 9. eller 10. klasse, skal du senest den 1. marts have udfyldt din ansøgning på 

www.optagelse.dk.  Det er dog en god ide at komme i gang med at udfylde ansøgningen i god tid.  

Du skal også udfylde ansøgningen på optagelse.dk, hvis du har planer om at skulle arbejde, eller hvis du har 

meldt dig til en efterskole efter sommerferien. Alle unge i 9. eller 10. klasse skal fortælle, hvad de har af 

planer efter sommerferien. 

Optagelse.dk åbner for elever i 9. og 10. klasse fra den 15. januar. Forældre kan skrive under fra den 2. fe-

bruar. Det er dog vigtigt at forældre først skriver under, når hele ansøgningen er færdig.  

 

Sådan	gør	du	–	trin	for	trin	

1. Login 
 

Du logger ind på hjemmesiden: www.optagelse.dk  

Herefter klikker du på: ”Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse”. 
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Du logger ind med dit UNI-login. Det er vigtigt, at du bruger dit UNI-login, da du ellers vil komme til en til-

meldingsside, for dem, der ikke går i grundskole. Har du glemt din kode, kan du få en ny. 

Har du eller dine forældre brug for hjælp, er der flere muligheder for at få hjælp længere nede på login-

siden.  

 

 

  

Hjælp til dig og dine forældre. 
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2. Personlige oplysninger 
Når du er kommet ind i optagelse.dk, er der flere faneblade, du skal ind under.  

 

Under ”Personlige oplysninger” skal du tjekke, at de oplysninger, der er registreret om dig og dine forældre 

er korrekte.  

Hvis der f.eks. er forkert adresse, telefonnummer eller e-mail adresse, er det vigtigt, at det bliver rettet. 

Kontakt din skoles sekretær, hvis du skal have rettet nogle oplysninger. (Skal du flytte inden sommerferien, 

kan du lægge oplysningerne om din nye adresse ind under fanebladet ”Studievalgsportfolio”).  

 

3. Karakterer og Parathedsvurdering 
 

 

Under fanebladene ”Karakterer” og ”Parathedsvurdering” kan du se dine karakterer og din uddannelsespa-

rathedsvurdering (UPV).  

 

4. Uddannelsesønsker 
 

 

Det er under fanebladet ”Uddannelsesønsker”, at du søger ind på den skole eller den uddannelse, du gerne 

vil ind på efter sommerferien.  

Du skal kun fortælle, hvad du gerne vil efter sommerferien – du skal altså ikke fortælle om dine planer flere 

år frem.  

Hvis du har planer om noget andet end skole/ uddannelse efter sommerferien – f.eks. værnepligt, arbejde, 

FGU osv. – er det også her, du fortæller om det.  
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Når du sidder med din egen side på optagelse.dk, vil den se lidt anderledes ud end det, der er vist her. Du 

vil have flere muligheder.  

Der står lidt, om det man skal være opmærksom på, når man udfylder de forskellige slags ansøgninger på 

siderne herunder, men det er også en rigtig god ide at se en vejledningsvideo igennem, inden du udfylder 

din ansøgning. I videoerne viser de, hvordan tilmeldingen til de forskellige slags skoler og uddannelser ser 

ud. Videoerne findes her: https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780233   

Det er en meget god ide at skrive mere end ét ønske på. Vi anbefaler i UU-Tønder, at du lægger i hvert fald 

en 1. og en 2. prioritet ind i din ansøgning. På den måde er du selv med til at bestemme, hvor din ansøgning 

sendes hen, hvis alle pladser er optagede, på den uddannelse du søger ind på.  

Er du i tvivl om, hvad du gerne vil, kan du også skrive flere forskellige muligheder på. Du kan vælge op til 5 

forskellige ønsker.  

Din ansøgning bliver dog i første omgang kun sendt til den uddannelse, du har valgt som 1. prioritet. Kom-

mer du ikke ind her, bliver den sendt videre til din 2. prioritet osv.  

Sker der det, at du hen mod sommerferien fortryder din 1. prioritet, kan den laves om. Du skal i så fald kon-

takte din UU-vejleder.  

  

Din 1. prioritet. 

Din 2. prioritet. 



 

Kontaktoplysninger 

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tønder – Campus Tønder – Plantagevej 37C – 6270 Tønder 

Mail: UU@toender.dk – www.uutoender.dk 

 

 

4.a Til dem, der søger ind på 10. klasse 
Du vælger 10. klasse i første bjælke. Herefter dukker der forskellige 10. klasses-tilbud op. Hvis du ikke kan 

finde den 10. klasse, du gerne vil gå på på listen, kan det være fordi, den ligger i et andet postnummer end 

det, der automatisk vælges for dig. Vælger du det rigtige postnummer, dukker din skole op på listen.  

Søger du ind på en kommunal eller privat grundskole, kan det være, de spørger til valgfag/ekstra fag eller 

bestemte linjer. Har du spørgsmål til disse, spørger du skolen.  

Søger du special-tilbud i 10. klasse i Tønder, kontakter du din UU-vejleder.  

Efterskole 

Søger du ind på en efterskole, skal du også udfylde ansøgningen i optagelse.dk – også selvom du allerede 

har fået en plads. Der vil som regel være et felt, man kan markere, hvis man allerede har fået plads.  

Det kan også være de spørger til forskellige linjer osv. Her skal du igen kontakte efterskolen, hvis du har 

spørgsmål til, hvad du skal vælge.  

Fag i 10. klasse 

I 10. klasse er de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk. Når du krydser af, at du vil have disse ti-

mer, er det altså ekstra timer i dansk, matematik eller engelsk, du tilmelder dig.  

Derudover kan man de fleste steder også vælge forskellige tilvalgsfag eller valgfag. Ønsker du f.eks. tysk 

eller fysik/kemi i 10. klasse, er det vigtigt, at du markerer dette.  

Der kan selvfølgelig være skoler, der har besluttet, at der hos dem er flere obligatoriske fag end engelsk, 

matematik og dansk – det kan derfor være en god ide at undersøge, hvordan skemaet er på den skole, du 

gerne vil gå på. 

 

På mange skoler bliver du dog indkaldt til et møde, inden du starter. Her snakker I bl.a. om, hvilke fag eller 

linjer du ønsker.  

Tilføj uddannelse 

HUSK at klikke på ”TILFØJ UDDANNELSE”, når du har valgt skole og fag. Uddannelsen er først rigtig tilføjet, 

når du kan se den i prioriteringslisten. 

Feltet kommentarer 

Når du har tilføjet dit uddannelsesønske, kan du skrive kommentarer ind. Det kan f.eks. være kommentarer 

om støttebehov, ordblindhed eller andet, som det er vigtigt, at din kommende skole eller uddannelse får at 

vide.  

Skriv dog ikke for meget personfølsomt ind i ansøgningen. Sørg i stedet for at lave en aftale med din 

kommende skole eller dit kommende uddannelsessted om overlevering af vigtige oplysninger. Du kan 

også kontakte din UU-vejleder for hjælp.  
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4.b Til dem, der søger ind på en erhvervsuddannelse – både EUD og EUX 
De fleste, der søger ind på en erhvervsuddannelse, vil skulle starte på grundforløb 1. Hvis du allerede nu har 

fået en læreplads, kan det dog være, at du har en anden aftale med dit ansættelses- og uddannelsessted.  

Læreplads 

Har du fået en læreplads, skal du markere dette i optagelse.dk. Du må kun markere, at du har en lære-

plads, hvis du har en skriftlig aftale – altså en uddannelsesaftale/-kontrakt med din læreplads.  

Kontrakten/aftalen må du meget gerne vedhæfte under fanebladet ”Studievalgsportfolio”.  

Hovedområde 

Er du én af dem, der skal starte på grundforløb 1, skal du vælge, hvilket hovedområde du skal starte på. Er 

du i tvivl om, hvilket hovedområde din uddannelse hører ind under, kan det ses her:  

- Fødevarer, jordbrug og oplevelser: 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/foedevarerjordbrugogoplevelser 

- Kontor, handel og forretning: 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/kontorhandelogforretning 

- Omsorg, sundhed og pædagogik:  

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/omsorgsundhedogpaedagogik 

- Teknologi, byggeri og transport:  

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtransport  

Uddannelsessted og fagretning 

Når du har valgt dit hovedområde, vil du kunne vælge den skole, du gerne vil gå på. Kan du ikke finde den 

rigtige skole, er det måske, fordi du skal søge under et andet postnummer end det systemet automatisk 

vælger.  

Efter du har valgt skole, vil du igen skulle vælge. Nu skal du vælge en bestemt fagretning. Når du har gjort 

det, kan du dobbelttjekke, om den uddannelse, du ønsker, også er under den fagretning, du har valgt.  

HUSK at klikke på ”TILFØJ UDDANNELSE”, når du har valgt uddannelsessted og fagretning. Uddannelsen er 

først rigtig tilføjet, når du kan se den i prioriteringslisten. 

Skolehjem 

Du skal som hovedregel vælge det uddannelsessted, der ligger tættest på, hvor du bor. Men det kan være, 

at den uddannelse, du ønsker, ikke findes i nærheden – eller at det af andre grunde er bedre for dig at star-

te din erhvervsuddannelse et andet sted i landet.  

På erhvervsuddannelser har man mulighed for at søge om en skolehjemsplads, hvis man har mere end 5 

kvarters transport til og fra skolen. Man kan dog for det meste først få en skolehjemsplads, når man starter 

på 2. grundforløb. Kontakt derfor skolen, du søger ind på, hvis du har brug for en skolehjemsplads allerede 

fra 1. grundforløb.  

Hvis du søger om en skolehjemsplads, skal du markere det i din ansøgning.  
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Feltet kommentarer 

Når du har tilføjet dit uddannelsesønske, kan du skrive kommentarer ind. Det kan f.eks. være kommentarer 

om støttebehov, ordblindhed eller andet, som det er vigtigt, at din kommende skole eller uddannelse får at 

vide.  

Skriv dog ikke for meget personfølsomt ind i ansøgningen. Sørg i stedet for at lave en aftale med din 

kommende skole eller dit kommende uddannelsessted om overlevering af vigtige oplysninger. Du kan 

også kontakte din UU-vejleder for hjælp.  

4.c Til dem, der søger en gymnasial ungdomsuddannelse eller HF 
Her vælger du først gymnasiale uddannelser – og derefter den type af gymnasial uddannelse, du søger: STX, 

HTX, HHX, HF etc.  

Der dukker nu en liste op med uddannelsessteder. Kan du ikke finde den institution, du gerne vil gå på, skal 

du muligvis ændre det postnummer, som systemet automatisk har sat ind.  

Valg af fag 

Du vil på nogle uddannelser skulle vælge sprogfag, valgfag eller lignende. Det kan være en god ide, at sætte 

sig ind i, hvilke linjer og hvilke fag, der udbydes på de forskellige uddannelser og på de forskellige uddannel-

sesinstitutioner.  

Du behøver ikke at vide, hvad du vil efter din ungdomsuddannelse, men er du én af dem, der allerede nu 

ved, hvad du vil læse videre som, kan du evt. tjekke, hvilke fag du skal bruge for at få adgang til uddannel-

sen på: https://www.ug.dk/adgangskortet/   

 

HUSK at klikke på ”TILFØJ UDDANNELSE”, når du har valgt uddannelsessted og fag. Uddannelsen er først 

rigtig tilføjet, når du kan se den i prioriteringslisten. 

Feltet kommentarer 

Når du har tilføjet dit uddannelsesønske, kan du skrive kommentarer ind. Det kan f.eks. være kommentarer 

om støttebehov, ordblindhed eller andet, som det er vigtigt, at din kommende skole eller uddannelse får at 

vide.  

Skriv dog ikke for meget personfølsomt ind i ansøgningen. Sørg i stedet for at lave en aftale med din 

kommende skole eller dit kommende uddannelsessted om overlevering af vigtige oplysninger. Du kan 

også kontakte din UU-vejleder for hjælp.  
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4.d Til dem, der skal noget helt andet 
Det kan være, du skal arbejde, til militæret, lave frivilligt arbejde eller vil søge om FGU eller lignende. I så 

fald skal du klikke på ”Andet” – og der vil herefter komme nogle forskellige valgmuligheder frem.   

Husk, at hvis du vil arbejde efter 9. eller 10. klasse, skal dit arbejde være på mindst 20 timer i ugen. Det er 

altså ikke nok med lidt fritidsarbejde. (Er du blevet 18, bestemmer du selv, hvor mange timer du arbejder – 

men så har du også selv ansvar for at forsørge dig selv).  

Når du vælger ”Andet” i optagelse.dk, skal det ofte følges op af noget mere. F.eks. en tilmel-

ding/indstilling/ansøgning og lignende et andet sted.   

- Søger du arbejde, skal du selv sørge for at finde et arbejde, som du kan starte på, når du er færdig i 

9. eller 10. klasse. 

- Søger du f.eks. om FGU, STU eller lignende, skal du kontakte din UU-vejleder eller UU i din hjem-

kommune.  

- Skal du ud at rejse/studere i udlandet, skal du selv sørge for tilmelding hertil.  
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5. Studievalgsportfolio 
Det er vigtigt, at du husker at lægge din studievalgsportfolio ind.  

Når du skal i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse, er studievalgsportfolien et krav. Den skal vedhæf-

tes din ansøgning i optagelse.dk, for at du har retskrav på optagelse på en ungdomsuddannelse.  

Det er en fordel, at du lægger din studievalgsportfolio ind, også selvom du lige nu har andre planer efter 

sommerferien. På den måde kan vi nemmere hjælpe dig med et omvalg, hvis du fortryder dine valg efter 

den 1. marts. 

 

 

Hvor finder jeg studievalgsportfolioen?  

Studievalgsportfolioen har de fleste adgang til via www.minuddannelse.net, hvor de også har været i gang 

med at skrive i den i løbet af 8., 9. og evt. 10. klasse. Den findes under ”Uddannelsesvejledning” og herefter 

under ”Studievalgsportfolio”. Herfra kan den gemmes som en pdf-fil på din pc og uploades til optagelse.dk. 

Kan man ikke få adgang til studievalgsportfolioen via Min Uddannelse, kan man også hente den som et 

word-dokument hos undervisningsministeriet. Dette kan gøres her: https://www.uvm.dk/vejledning-og-

stoettemuligheder/vejledning/ungdomsuddannelse/studievalgsportfolio  

Andre bilag 

Under ”Andre bilag” kan du vedhæfte andre vigtige dokumenter. Det kunne f.eks. være en uddannelsesaf-

tale mellem dig, din læreplads og din uddannelse, hvis du har sådan én. Det kan også være oplysninger om 

adresseskift inden skolestart eller lignende. 

Som nævnt tidligere, skal du ikke lægge personfølsomme ting ind. Personfølsomme dokumenter er f.eks. 

dokumentation for ordblindhed eller diagnoser. Her er det bedre at du selv, eller f.eks. din UU-vejleder, 

sender dem til skolen senere på året.    

Her er studievalgsportfolien lagt ind  
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6. Underskrifter 
Når du er helt færdig med både at skrive uddannelsesønsker ind, og når du har vedhæftet studievalgsport-

folioen og evt. andre bilag, skal du skrive under på din ansøgning. Dette gør du på det sidste faneblad.  

NB! Når du, og en af dine forældre har skrevet under, bliver ansøgningen sendt afsted. Vær derfor sikker 

på, at du er helt færdig, inden I skriver under. Du kan først skrive under efter den 2. februar.  

 

Du vil på denne side kunne se en samlet oversigt over, hvad du har søgt ind på, og hvilke dokumenter du 

har vedhæftet.  

Nederst på siden skal du og en af dine forældre skrive under. Forældre skal logge ind med nem-id.  

 

  

Ansøgningen sendes videre om natten, så snart én af dine forældre har skrevet under. Ønsker begge dine 

forældre at skrive under, skal de altså gøre det samme dag. Det er dog nok, at bare én af dine forældre 

skriver under.  

Hvis du selv vil godkende ansøgningen, skal du huske at gøre det, inden dine forældre skriver under.  

I UU Tønder vil vi løbende følge med i ansøgningerne og uddannelsesplanerne i optagelse.dk, for at sikre 

os at alt er, som det skal være. Finder vi fejl eller mangler, kontakter vi dig eller dine forældre.  

Har I problemer med at skrive under, kontakter I din UU-vejleder.  


