Retskrav på optagelse på de 3-årige gym. uddannelser (HHX, HTX, STX) efter 10. kl.
Adgangsforudsætninger for direkte optagelse:
•
•

have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 10. kl. – senest 1/3
være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning med mindst 5,0 i gennemsnit
af alle afsluttende standpunktskarakterer – senest 1/6
• have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5. - 9. klasse – eller fra 6. til mindst
9. kl., hvis eleven gik i 6. kl. i skoleåret 2014-2015
• have aflagt folkeskolens afgangseksamen i 2. fremmedsprog, hvis prøven er blevet udtrukket
• have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse
• have bestået folkeskolens afgangseksamen med min. 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne
• have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver ved
folkeskolens afgangseksamen i 9. kl. (min. 5,0 i snit)
• have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik i 10. kl. og aflagt enten 9.- eller 10.klasseprøver i disse fag
Hvis eleven er vurderet uddannelsesparat i 10. kl. og opfylder de øvrige adgangsforudsætninger, men ikke
opnåede et snit på 5,0 ved folkeskolens afgangseksamen i 9. kl., kan vedkommende opnå krav på optagelse
efter 10. kl. i følgende tilfælde:
• hvis elevens karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver i 9. kl. var på mindst 3,0.
• hvis eleven havde opnået et snit mellem 2,0 og 3,0 fra de lovbundne prøver i 9. kl., men efter 10. kl.
gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har eleven også krav på optagelse.

FAKTA OM
Uddannelsesparathed
Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om eleven har tilstrækkelige faglige såvel som
personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.
De faglige forudsætninger er ufravigelige. For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 10.
klasse skal eleven have mindst 5,0 i snit af alle afsluttende standpunktskarakterer – ellers bortfalder retskravet på
optagelse.
FAKTA OM
Folkeskolens afgangseksamen for ansøgere til 3-årige gym.udd
For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal eleven aflægge 7 obligatoriske prøver i 9. klasse:
5 bundne prøver: dansk mdt., dansk skr. (gennemsnit af de 3 skr. karakterer), matematik (gennemsnit af de
2 skr. karakterer), engelsk mdt., den fælles naturfagsprøve og herudover 2 udtræksfag
Eleven skal opnå et samlet gennemsnit på mindst 5,0 for at opfylde adgangskravene

Alternativer for ansøgere, der ikke opfylder en eller flere betingelser ovenfor
Hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat
Hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan eleven
optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis der opnås mindst 6,0 i snit i de lovbundne prøver fra
folkeskolens afgangseksamen i 9. kl.
Optagelse efter konkret vurdering
Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger de 3-årige gymnasiale
uddannelser, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne for at have krav på optagelse (f.eks. elever fra
prøvefrie skoler, eller elever, der har været fritaget for fag m.m.). Konkret vurdering er en
helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

