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August 2018 
Revideret senest 14.august 2018 

 

PIXI:  
OPTAGELSESREGLER GYMNASIALE UDDANNELSER MED START AUGUST 19 
 

Baggrund: 
▪ Lov nr. 1716 af 271216 - Lov om de gymnasiale uddannelser 
▪ Lbk nr. 1510 af 141217 – Folkeskoleloven 
▪ Lbk nr. 1097 af 280917 – Vejledningsloven 
▪ Bek nr. 945 af 280618 – Bekendtgørelse om UPV 
▪ Artikler, FAQ, orienteringsbreve m.v. fra UVMs hjemmeside 

 
Bemærkning: 

▪ Tekst skrevet i kursiv er bemærkninger, noter, opmærksomhedspunkter m.v. 
▪ Ekstra UPV i juni i 9. og 10. kl. 

 
Note om folkeskolens prøveforberedende 2. sprog 

▪ Tysk eller fransk (i efterfølgende sider nævnes kun tysk) 
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Retskrav fra 9. kl. til HTX, HHX, STX 
 
Generelle forudsætninger: 

▪ Søgt rettidigt og i direkte forlængelse af 9. kl. 
▪ UP (p + s + f >=5) 
▪ Tysk 5-9 kl. 
▪ Studievalgsportfolio 

 
Forudsætninger fra folkeskolens afsluttende prøver og Folkeskolens Afgangseksamen. 

▪ Bestået Folkeskolens Afgangseksamen 
▪ Bekræfte det faglige niveau fra UPV: 

1. Gns. fra de lovbundne prøver  >=5/3 
2. Ved gns fra de lovbundne prøver er >=2 og <3 skal ansøger gennemgå samtale ved 

modtagne institution med henblik på udfordring af uddannelsesvalg og fagligt niveau. 
Herefter er der krav på optagelse. 

 
Særligt for IUPelever: 

▪ Hvis en IUPelev opnår gns. >=6 ved Folkeskolens Afgangseksamen ”overruler” dette IUPvurderingen 
(de øvrige adgangsforudsætninger (ovenstående) skal stadig være opfyldt, hvis der ønskes optag). 

▪ (se også ”optag efter konkret vurdering” side 4) 
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Retskrav fra 9. kl. til HF 
 
Generelle forudsætninger: 

▪ Søgt rettidigt og i direkte forlængelse af 9. kl. 
▪ UP (p + s + f >=4) 
▪ Tysk 5-9 kl. 
▪ Studievalgsportfolio 

 
Forudsætninger fra folkeskolens afsluttende prøver og den samlede afgangseksamen. 

▪ Bestået Folkeskolens Afgangseksamen 
▪ Bekræfte det faglige niveau fra UPV (>=4) fra de lovbundne prøver 

 
Særligt for IUPelever: 

▪ Hvis en IUPelev opnår gns. >=6 ved Folkeskolens Afgangseksamen ”overruler” dette IUPvurderingen 
(de øvrige adgangsforudsætninger (ovenstående) skal stadig være opfyldt, hvis der ønskes optag). 
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Optag efter konkret vurdering efter 9. kl. 
(ikke retskrav) 
 
HTX, HHX, STX: 

▪ 2 scenarier: 
o IUPelev, der ikke opnår >=6 fra de lovbundne prøver 
o UPelev, der ikke bekræfter faglig UP (5/3/2) fra de lovbundne prøver 

 
o Evt. optag efter konkret vurdering af institutionens leder på baggrund af centralt stillet prøve og 

samtale med ansøger (primo juli). 
o (Central stillet prøve og samtale kan først ske efter afholdelse af de lovbundne prøver i folkeskolen 

– derfor tidspunktet) 
o Der skal også afholdes UPV i juni i 9. kl. 

 
HF: 

▪ Ingen mulighed for konkret vurdering af IUPelev. 
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Retskrav fra 10. kl. til HTX, HHX, STX 
 
Generelle forudsætninger: 
Hvis en elev har haft retskrav på optag efter 9. kl., så har eleven det fortsat efter 10. kl. hvis: 

▪ Der søges rettidigt og i direkte forlængelse efter 10. kl. 
▪ Vurderes UP 
▪ Da, mat og eng i 10. kl. inkl. prøve i 10. kl. i disse fag som enten 9. kl. prøven eller 10. kl. prøven. 
▪ Studievalgsportfolio 

 
Noter: 

▪ Prøvekaraktererne fra 10. kl. kan medregnes i bekræftelsen af det faglige niveau fra UPV (>=5/3/2) 
eller til opnåelse af >=6, hvis de er til gunst for eleven (hvis prøverne i 10. aflægges på 9. kl. niveau) 
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Retskrav fra 10. kl. til HF 
 
Generelle forudsætninger: 
Hvis en elev har haft retskrav på optag efter 9. kl., så har eleven det fortsat efter 10. kl. hvis: 

▪ Der søges rettidigt og i direkte forlængelse af 10. kl. 
▪ Vurderes UP 
▪ Da, mat og eng i 10. kl. incl. 10. kl. prøven i disse fag. 
▪ Opnået mindst 2 i gns. i hvert af fagene da og mat ved 10. kl. prøven 
▪ Studievalgsportfolio 

 
Særligt: 

▪ Hvis en elev ikke har haft retskrav på optag efter 9. kl., kan der opnås retskrav, hvis: 
▪ Aflagt lovbundne og udtræksprøver i 9. kl. 
▪ Der søges rettidigt og i direkte forlængelse af 10. kl. 
▪ Vurderes UP 
▪ Har aflagt folkeskolens obligatoriske 9. kl.-prøver i 9. kl. 
▪ Da, mat og eng i 10. kl. incl. 10. kl. prøven i disse fag. 
▪ Opnået mindst 2 i gns. i hvert af fagene da og mat ved 10. kl. prøven 
▪ Vedr. tysk: 

o Tysk 5-9 kl. incl prøveaflæggelse (udtræksfag) – ellers tysk i 10. kl. incl. 10. kl. prøve 
▪ Vedr. fællesfagsprøven f/k/b/g: 

o Fællesfagsprøven f/k/b/g i 9. kl. – ellers f/k i 10. kl. incl. 10. kl. prøve 
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Optag efter konkret vurdering efter 10. kl. 
(ikke retskrav) 
 
HTX, HHX, STX og HF: 

o IUPelev fra UPV i dec/jan samt elev, der ikke bekræfter faglig UP fra de lovbundne prøver 
kan evt. optages efter konkret vurdering af institutionens leder på baggrund af en centralt 
stillet prøve og en samtale med ansøger. 

o (Denne prøve og samtale kan først ske efter afholdelse af de lovbundne prøver i folkeskolen 
– dvs. primo juli) 

o Der skal også afholdes UPV i juni i 10. kl. 
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Noter, særlige forhold, bemærkninger m.v. 
 
Hvis der ikke søges i direkte forlængelse af 9. eller 10. kl.: 

▪ Ansøgere til HTX, HHX, STX ansøger efter regler om konkret vurdering (ikke retskrav). 
▪ Ansøgere til HF kan optages efter en standardiseret vurdering af ansøgerens personlige, sociale og 

faglige forhold (Institutionens leder) (ikke retskrav). 
 
Særligt vedr. preIB: 

▪ Der kan optages, selv om ansøger ikke opfylder krav til 3.årig gym. Institutionen skal efter samtale 
mv. vurdere på, at ansøger har behov for at følge preIB og kan gennemføre den efterfølgende IB 

 
Adgang til HF fra almen forberedelseseksamen (avu): 

▪ Retskrav kræver DaD, EngD, MatD, Naturfag G samt et af fagene Hi, Samf, Ty eller Fra på G. 
 
Adgang til HF enkeltfag: 

▪ Tidligst 1 år efter afsluttet 9. eller 10. kl. 
 
Elever, der ikke søger direkte efter 9/10. kl (eks. elever, der vælger et udlandsophold efter 9/10 kl.) 

▪ Disse elever opfylder ikke de formelle optagelseskrav og skal optages efter konkret vurdering. 
▪ Overvej at elever til High School søger umiddelbart efter 9/10. kl. og herefter anmoder om orlov. 

 
Prøvefri efterskoler m.v.: 

▪ Alle til konkret vurdering 
 
Vurdering omkring valg af prøve i 10. kl.  

▪ Hvis muligheden for HF skal stå åben, så skal da, mat og eng prøverne være 10. kl. prøver 
▪ Resultatet fra folkeskolens afgangseksamen i 9. kl. kan forbedres, hvis der aflægges 9. kl. prøver 

igen i 10. kl. 
 
 


