Skanderborg d. 20.07.15

INFORMATION OM OPTAGELSESKRAV
TIL DE FIRE GYMNASIALE UDDANNELSER
STX, HHX, HTX



Du skal have afsluttet9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der
svarer til folkeskolens 9. klasse.



Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.



Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve efter folkeskolelovens
regler dvs. dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi samt to prøver til udtræk
blandt øvrige fag.



Du skal have modtaget to 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller
tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det
som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket som
prøve for dig.



Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat
til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen.



Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller
en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk,
engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter
9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller
som 10. klasses prøve.

Opfylder du ovenstående krav har du ret til at blive optaget på uddannelsen.

OPTAGELSE TIL HF
For at få krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) skal du
opfylde følgende betingelser:


Du skal have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller have haft anden
undervisning på tilsvarende niveau.



Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse.



Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både
mundtligt og skriftligt i alle fag.



Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasses-prøve i fysik/kemi.



Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervinsning i 2.
fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve
efter udtræk eller 10. klasse-prøve både mundtligtg og skriftligt.



Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat
til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen.

Opfylder du ovenstående krav har du ret til at blive optaget på uddannelsen.

Informationen er fra hæftet: Ungdomsuddannelserne 2012, s. 51.
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For at få krav på optagelse til enten højere handelseksamen (hhx), højere tekniskeksamen,
(htx) eller studentereksamen (stx) skal du opfylde følgende betingelser:

