
 
 

VESTERBROGADE 6D, 4. SAL, 1780 KBH. V. | UUDANMARK.DK | UUDK@UUDANMARK.DK |CVR: 32 91 78 01 

1 

August 2018 
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PIXI: ERHVERVSUDDANNELSERNE – OPTAGELSESKRAV M.V. 
 
 
Indledende forudsætninger: 

▪ Lbk 282 af 180418 - Erhvervsuddannelsesloven 
▪ Lbk 1097 af 280917 – Vejledningsloven 
▪ Bek 945 af 280618 - Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering mv. 
▪ Lov 1746 (§13) af 271216 – vedr. indførelse af folkeskolens afgangseksamen 
▪ Uvm.dk/erhvervsuddannelser/adgang-og-optagelse/adgangskrav 
▪ Uvm.dk/erhvervsuddannelser/adgang-og optagelse/gennemsnit 
▪ Uvm.dk/erhvervsuddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeve/om-optag…. 
▪ Skrivelse af 080617 fra UVM/Hanne Woller omkring justering i regler om opfyldelse af adgangskrav 

til erhvervsuddannelser 
 
Tekst i kursiv er bemærkninger, noter, opmærksomhedspunkter m.v. 
 
Adgang efter 9. kl. / 10. kl. 
Der er ikke forskel i optagelseskrav mv., hvad enten en ansøger kommer fra 9. kl. eller 10. kl. Der er derfor 
ikke i det efterfølgende en adskillelse heraf. 
 
Adgangskrav EUD (retskrav): 

▪ Bestået Folkeskolens Afgangseksamen (fra og med optag august 2019) 
▪ >=2 i dansk og matematik ved 9. eller 10. kl. prøverne 
▪ Uddannelsesparat (når der søges i forlængelse – op til 1 år) efter 9/10. kl.  
▪ Indsendt studievalgsportfolio 

Eller 
▪ En på forhånd indgået uddannelsesaftale 

o En ansøger med uddannelsesaftale har direkte adgang til GF2, men optages på GF1, hvis 
det fremgår af uddannelsesaftalen, eller hvis der søges i direkte forlængelse af 9./10. kl. 
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Uddannelsesparatsvurdering til EUD – det faglige krav 
▪ I 8. kl. er det faglige krav i uddannelsesparathedsvurderingen til EUD et gennemsnit af alle 

standpunktskarakterer >=4,0: 
▪ I 9. kl. og 10. kl. er det faglige krav i uddannelsesparathedsvurderingen til EUD et gennemsnit >=2,0 

i dansk og >=2,0 i matematik ved de afsluttende standpunktskarakterer 
 
 
Bemærkninger til karakterkrav ved prøveaflæggelse i dansk og matematik: 

▪ 9. kl.-prøverne, 10.kl.-prøverne eller dansk 9. kl.-prøve og matematik 10. kl.-prøve (eller omvendt) 
kan lægges til grund for optag på EUD 

▪ Karaktergennemsnittet i hvert fag skal findes ved prøveaflæggelse i samme prøvetermin - 
delkarakterer i dansk og matematik i 9. og 10. kl. kan IKKE mikses. Dette gælder også, hvis der i 10. 
kl. aflægges 9. kl.-prøven igen 

▪ Mundtlig matematik indgår ikke i gennemsnitsberegningen for matematik 
 
 
Hvis et eller flere af adgangskrav ikke er opnået (ikke retskrav): 
Helhedsvurdering på baggrund af: 

▪ Optagelsesprøve  
▪ Samtale 

Dog 
▪ Optagelsesprøve udelades, hvis >= 02 i dansk og matematik er opnået 
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Andre forhold: 
 
Note 1: 
En ansøger kan ikke optages på GF1, hvis: 

▪ Har tidligere været optaget på GF1 
▪ Modtaget undervisning på produktionsskole mere end 1 år målrettet EUD 
▪ Gennemført 1 år af en GYM 

 
Note 2: 
En ansøger kan optages direkte på GF2, hvis: 

▪ Søger efter udløbet af det år (kalenderår), hvor han har afsluttet 9./10. kl. 
▪ Bestået Folkeskolens Afgangseksamen 
▪ Opfylder kravene >= 02 i dansk og matematik 
▪ At ansøgte skole ved samtale vurderer, at ansøger kan gennemføre EUD 
▪ (Hvis Folkeskolens Afgangseksamen og/eller kravene til dansk/matematik ikke er opnået kan der 

opnås optagelse efter helhedsvurdering (prøve+samtale) 
 
Husk: 

▪ Erhvervsuddannelser med dimensionering (adgangsbegrænsning) (fra gf1 til gf2) – se ug.dk 
▪ Overgangskrav fra gf2 til hovedforløb – se ug.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


