
Kære forældre 

 

Som I måske har hørt, er der i forbindelse med de nye regler på vejledningsområdet, her i efteråret kommet en ny 

optagelsesbekendtgørelse, som har betydning i forhold til jeres børns optagelse på ungdomsuddannelserne. Vi sender 

jer her et kort rids af de nye regler. 

Elever i 9. og 10. kl skal uddannelsesparathedsvurderes, hvis de ønsker at søge om optagelse på en 

ungdomsuddannelse. Formålet hermed er at hjælpe de elever, der har brug for støtte eller tid til udvikling for at 

gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er skolen (lærere, vejledere og ledelse), der skal vurdere eleven til at være 

parat eller ikke-parat. Eleverne skal vurderes ud fra faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger. Jeres 

børn er allerede blevet vurderet fra deres tidligere skoler og vores vurdering tager udgangspunkt heri. Vi er forpligtet 

til at revurdere, hvis vi ikke er enige i den tidligere vurdering. 

Vi skal vurdere to gange: 

D. 15. januar (foreløbig vurdering) 

D. 1. juni (endelig vurdering) 

I forældre vil naturligvis blive kontaktet, hvis vi vurderer jeres barn ikke-parat – og også hvis vi er i tvivl herom. 

Faktaboks om uddannelsesparathedsvurdering (UPV) 

 

Faglige forudsætninger: 

De faglige forudsætninger vurderes på baggrund af elevens opnåede standpunktskarakterer. Disse uddybes i 

faktaboks nr. 2 

 

Personlige forudsætninger: 

 Mødestabilitet, rettidighed og lavt fravær 

 Motivation for uddannelse og lyst til læring 

 Selvstændighed 

 Ansvarlighed, eleven er forberedt til timerne 

 Valgparat i forhold til ungdomsuddannelse/andet 

 

Sociale forudsætninger: 

 Samarbejdsevner, løse opgaver med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet 

 Respekt, udvise forståelse for andre mennesker 

 Tolerance, kunne arbejde sammen med mennesker, der er forskellige fra en selv 

 

Praksisfaglige forudsætninger: 

• Praktiske færdigheder og kreativitet 

• Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang 

• Værkstedsfærdigheder 

• Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed 

• Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis 

 

 

Uddybelse af de faglige forudsætninger: 

Reglerne for optagelse på ungdomsuddannelserne er meget komplicerede, da der både kigges på 

standpunktskarakterer og prøvekarakterer. Som udgangspunkt gælder følgende: 



 

 

De faglige forudsætninger - faktaboks nr. 2 

 

De gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx: 

Et gennemsnit på 5 i standpunktskarakterer 

Et gennemsnit på 3 til prøverne 

 

HF (direkte fra 9.kl): 

Et gennemsnit på 4 i standpunktskarakterer 

Et gennemsnit på 4 til prøverne 

 

HF (direkte fra 10. kl): 

Et gennemsnit på 4 i standpunktskarakterer 

Et gennemsnit på 02 til prøverne i dansk og matematik 

 

EUD/EUX (erhvervsuddannelserne): 

Et gennemsnit på 02 i standpunktskaraktererne i dansk og matematik 

Et gennemsnit på 02 til prøverne i dansk og matematik 

 

Specielt for 10. kl: 

Hvis man har et gennemsnit på mindst 6 fra prøverne i 9. kl, er man garanteret optag på de gymnasiale 

ungdomsuddannelser (under forudsætning af, at man gennemfører prøverne i 10. kl) 

 

 

Ovenstående er forsimplet. Vi har således udeladt detaljer (fx er der forskel på lovbundne prøver og prøver inkl. 

udtræksfag i 9. kl!). Derudover er der en masse ”hvis/så”, som vi må tage i de tilfælde, hvor det forekommer. Der vil 
således også være forskellige veje at gå, hvis ovenstående ikke opfyldes. 

I kan finde vores årsplan for skolevejledning på vores hjemmeside, herunder deadline for ansøgning. Derudover er I 

naturligvis altid velkomne til at kontakte jeres barns vejleder. I kan kontakte os på mail. 

 

Elever i 9.klasse:  Vejleder Asger Søndergaard   as@rhe.dk 

Elever i 10.F/D:  Vejleder Lisbeth Vayland  lv@rhe.dk 

Elever i 10. G/E: Vejleder Birthe Diederich   bd@rhe.dk 

Elever i 10. B/C: Vejleder Tanja Refsing    tr@rhe.dk 

 

Vi ser frem til et godt samarbejde. 

Med venlig hilsen 

Tanja, Lisbeth, Asger og Birthe, Rønde Efterskole  
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