Kapitel 2

Optagelse
Retskrav på optagelse efter 9. klasse
§ 7. En ansøger, der har afsluttet undervisningen på 9. klassetrin i henhold til lov om folkeskolen eller
gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, har retskrav på
optagelse på en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse under følgende forudsætninger:
1) Ansøgeren har rettidigt søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse.
2) Ansøgeren er ud fra en helhedsvurdering vurderet uddannelsesparat i henhold til lov om kommunal indsats
for unge under 25 år.
3) Ansøgeren har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller
prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.
4) Ansøgeren har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen på 9.
klassetrin.
5) Ansøgeren har bestået folkeskolens afgangseksamen.
6) Ansøgeren har ved resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræftet det
faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.
7) Ansøgeren, som ikke opfylder forudsætningen i nr. 6, har krav på optagelse på den ønskede uddannelse,
hvis karaktergennemsnittet af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen er på mindst 3,0.
8) Ansøgeren, som ikke opfylder forudsætningen i nr. 6, og som har et karaktergennemsnit af de lovbundne
prøver fra folkeskolens afgangseksamen på mindst 2,0, men under 3,0, gennemfører en vejledningssamtale
med den ansøgte institutions leder, som udfordrer ansøgerne fagligt og i forhold til valg af uddannelse,
hvorefter ansøgerne har krav på optagelse på den ønskede uddannelse.
9) Ansøgeren, som ikke opfylder forudsætningen i nr. 2, har krav på optagelse på den ønskede uddannelse,
hvis vedkommende har opnået mindst 6,0 i karaktergennemsnit af de lovbundne prøver fra folkeskolens
afgangseksamen.
Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om proceduren for optagelse på de 3-årige gymnasiale
ungdomsuddannelser efter 9. klasse, herunder om frister, og om vejledningssamtalen.
§ 8. En ansøger, der har afsluttet undervisningen på 9. klassetrin i henhold til lov om folkeskolen eller
gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, har retskrav på
optagelse på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen under følgende forudsætninger:
1) Ansøgeren har rettidigt søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse.
2) Ansøgeren er ud fra en helhedsvurdering vurderet uddannelsesparat i henhold til lov om kommunal indsats
for unge under 25 år.
3) Ansøgeren har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller
prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.
4) Ansøgeren har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen på 9.
klassetrin.
5) Ansøgeren har bestået folkeskolens afgangseksamen.
6) Ansøgeren har ved resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræftet det
faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.
7) Ansøgeren, som ikke opfylder forudsætningen i nr. 2, har krav på optagelse på den ønskede uddannelse,
hvis vedkommende har opnået mindst 6,0 i karaktergennemsnit af de lovbundne prøver fra folkeskolens
afgangseksamen.
Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om proceduren for optagelse på den 2-årige uddannelse til
hf-eksamen efter 9. klasse, herunder om frister.

Retskrav på optagelse efter 10. klasse
§ 9. En ansøger til en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse, der har afsluttet 10. klasse, har retskrav på
optagelse på en sådan uddannelse under følgende forudsætninger:
1) Ansøgeren har rettidigt søgt om optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse.
2) Ansøgeren er ud fra en helhedsvurdering vurderet uddannelsesparat i henhold til lov om kommunal indsats
for unge under 25 år.

3) Ansøgeren har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller
prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.
4) Ansøgeren har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af 9. klassetrin.
5) Ansøgeren har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt enten
folkeskolens 9.-klasseprøver eller 10.-klasseprøver i disse fag.
6) Ansøgeren har bestået folkeskolens afgangseksamen.
7) Ansøgeren har ved resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræftet det
faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.
8) Ansøgeren har uden at opfylde forudsætningen i nr. 7 krav på optagelse på den ønskede uddannelse, hvis
karaktergennemsnittet af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen er på mindst 3,0.
9) Ansøgeren, som ikke opfylder forudsætningen i nr. 7, og som har et karaktergennemsnit af de lovbundne
prøver fra folkeskolens afgangseksamen på mindst 2,0, men under 3,0, gennemfører en vejledningssamtale
med den ansøgte institutions leder, som udfordrer ansøgeren fagligt og i forhold til valg af uddannelse,
hvorefter ansøgeren har krav på optagelse på den ønskede uddannelse.
10) Ansøgeren har uden at opfylde forudsætningen i nr. 2 krav på optagelse på den ønskede uddannelse, hvis
vedkommende har opnået mindst 6,0 i karaktergennemsnit af de lovbundne prøver fra folkeskolens
afgangseksamen.
Stk. 2. Karakterer fra prøver, der aflægges ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin, medregnes
ved opgørelsen af, om betingelserne i stk. 1, nr. 7 og 10, er opfyldt, i det omfang det er til gunst for ansøgeren.
Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om proceduren for optagelse på de 3-årige gymnasiale
ungdomsuddannelser efter 10. klasse, herunder om frister, og om vejledningssamtalen.
§ 10. En ansøger til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, der har afsluttet 10. klasse, har retskrav på
optagelse på sådan uddannelse under følgende forudsætninger:
1) Ansøgeren har rettidigt søgt om optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse.
2) Ansøgeren er ud fra en helhedsvurdering vurderet uddannelsesparat i henhold til lov om kommunal indsats
for unge under 25 år.
3) Ansøgeren har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller
prøveforberedende undervisning, der står mål hermed, og har aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2.
fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin, hvis prøven er blevet udtrukket for
ansøgeren, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin.
Ansøgere, som har aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 10. klasse, kan kun gøre det som folkeskolens 10.klasseprøve og skal have aflagt både mundtlig og skriftlig prøve.
4) Ansøgeren har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt
folkeskolens 10.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik, både mundtlig og skriftlig del i alle tre fag.
5) Ansøgeren har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysisk/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af
undervisningen på 9. klassetrin eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10.
klassetrin.
6) Ansøgeren har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i henholdsvis fagene dansk og matematik i 10.klasseprøverne.
7) Ansøgeren har uden at opfylde forudsætningen i nr. 2 krav på optagelse på den ønskede uddannelse, hvis
vedkommende har opnået mindst 6,0 i karaktergennemsnit i resultaterne af de lovbundne prøver fra
folkeskolens afgangseksamen.
Stk. 2. Karakterer fra prøver, der aflægges ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin, medregnes
ved opgørelsen af, om betingelsen i stk. 1, nr. 7, er opfyldt, i det omfang det er til gunst for ansøgeren.
Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om proceduren for optagelse på den 2-årige uddannelse til
hf-eksamen efter 10. klasse, herunder om frister.

Optagelse efter konkret vurdering
§ 11. Den uddannelsesinstitution, som ansøgeren har prioriteret højest i sine uddannelsesønsker, foretager en
konkret vurdering af de ansøgere, som ikke har krav på optagelse efter §§ 7, 9 eller 10, og som opretholder deres
ønske. Ansøgeren er optagelsesberettiget, hvis institutionens leder ud fra en helhedsvurdering på baggrund af en
centralt stillet prøve og en samtale med ansøgeren vurderer, at denne kan påbegynde og gennemføre den
ønskede gymnasiale uddannelse.
Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om den centralt stillede prøve og samtalen, herunder om
frister for afholdelse af prøven, om prøvens faglige indhold, niveau og omfang, om bedømmelseskriterier og om
samtalens omfang og karakter.

Optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse
§ 12. En ansøger til en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse, der ikke søger om optagelse i direkte
forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal vurderes efter § 11.
Stk. 2. En ansøger, der har erhvervet en almen forberedelseseksamen i henhold til lov om almen
voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i
uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven) eller ved en hertil svarende
eksamen efter § 13, stk. 2, i lov om forberedende grunduddannelse, har retskrav på optagelse på den 2-årige
uddannelse til hf-eksamen i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af de prøver, der indgår i
eksamenen for den pågældende, er bestået.
Stk. 3. En ansøger til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse
af 9. eller 10. klasse, og som ikke har retskrav på optagelse efter stk. 2, kan optages efter en standardiseret
vurdering af ansøgerens faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre
uddannelsen. Vurderingen foretages af institutionens leder.
Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om den standardiserede vurdering efter stk. 3, herunder
om, på hvilket grundlag og i hvilket omfang der skal foretages en vurdering af ansøgerens forudsætninger for at
gennemføre uddannelsen.
Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om optagelse af ansøgere til pre-ib og til særligt
tilrettelagte forløb for visse ansøgere og om optagelse af ansøgere med særlige krav om optagelse, herunder
ansøgere fra andre lande.
§ 13. En elev, der efter at have gennemført første år af et 2-årigt uddannelsesforløb eller første eller andet år
af et 3-årigt uddannelsesforløb afbryder undervisningen i op til højst 1 år efter aftale med institutionens leder, kan
ved begyndelsen af det følgende skoleår fortsætte i andet eller tredje år på den institution, hvor eleven allerede er
optaget. En elev, der afbryder undervisningen i mere end 1 år, skal optages på ny efter § 15.
§ 14. Indtil afslutningen af grundforløbet i en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse kan en elev skifte til en
anden institution eller til en anden 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse uden tab af tid. Tilsvarende gælder for
elever på en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse, som skifter til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, elever
fra den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, som skifter til en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse, og elever fra
eux-forløb, som skifter til en 3-årig gymnasial uddannelse eller til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen.
Stk. 2. Skift efter stk. 1 er betinget af, at eleven ville have haft retskrav på optagelse efter §§ 7 eller 8, hvis
vedkommende havde søgt om optagelse på den pågældende uddannelse i direkte forlængelse af 9. klasse, eller at
eleven ville have haft retskrav på optagelse efter §§ 9 eller 10, hvis vedkommende havde søgt om optagelse på
den pågældende uddannelse i direkte forlængelse af 10. klasse.
Stk. 3. Elever, som skifter uddannelse eller institution efter stk. 1, optages på baggrund af merit, herunder ved
substitution, for det hidtil gennemførte forløb. Eleven har ikke krav på at få plads på en bestemt institution eller,
hvis der er tale om skift til en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse, på en bestemt studieretning.
Stk. 4. Ansvaret for den særlige indsats, der må påregnes, for at en elev, der skifter institution eller uddannelse
efter stk. 1, kan indhente eventuelle manglende konkrete faglige færdigheder i det nye uddannelsesforløb,
påhviler eleven selv. Lederne af de institutioner, som eleven skifter imellem, skal vejlede eleven herom og om,
hvilke faglige færdigheder eleven eventuelt vil komme til at mangle ved skiftet til den nye institution eller
uddannelse.
§ 15. I andre tilfælde end nævnt i §§ 13 og 14 kan elevers optagelse inde i uddannelsesforløbet, herunder ved
skift fra en anden uddannelse, ske på baggrund af institutionens leders konkrete vurdering, herunder af elevernes
mulighed for at opnå merit, jf. § 18.

