
Optagelse på erhvervsuddannelser EUD/EUX efter 10. kl. 

Elever, der har indgået en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed, kan optages direkte på 
den ønskede uddannelse uden at opfylde nedenstående adgangsforudsætninger. 

Adgangsforudsætninger for direkte optagelse: 
• have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik 

(skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve  
• søge om optagelse i direkte forlængelse af 10.kl. 
• være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning 
• have bestået folkeskolens afgangseksamen – med samlet snit på min 02 

 

FAKTA om ”Uddannelsesparathed” 
Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af,  om eleven har tilstrækkelige faglige såvel 
som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.  
For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 10. klasse skal eleven have et 
gennemsnit på mindst 2,0 i de afsluttende standpunktskarakterer i både dansk og matematik -  
eller have disse med sig fra  9.kl.’s afgangseksamen.  
Hvis en elev vurderes ikke-uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse efter 9.kl., kan eleven på 
optagelse.dk angive ønske om revurdering på en erhvervsuddannelse. 
 
FAKTA om ”Folkeskolens afgangseksamen” for ansøgere til EUD/EUX  
For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal eleven aflægge 7 obligatoriske prøver i 9. klasse:  
5 bundne prøver: dansk mdt., dansk skr. (vægtet gennemsnit af de 3 skr. karakterer), matematik 
(gennemsnit af de 2 skr. karakterer), engelsk mdt., den fælles naturfagsprøve og herudover 2 
udtræksfag. 
Elever, der bliver fritaget fra en obligatorisk prøve, kan ikke bestå FSA. Elever i 10.kl. kan forbedre deres 
karakter i dansk, matematik og engelsk fra 9.kl. og dermed bestå FSA’en (dette kan ikke ske, hvis de har 
været fritaget fra en eller flere af de obligatoriske prøver eller delprøver i dansk, engelsk eller 
matematik i 9.kl.). 
 

 

Alternativ for ansøgere, der ikke opfylder en eller flere betingelser ovenfor 
 
 
 
  
  
 
 
  

 

 
Optagelsesprøve og/eller samtale 
Hvis eleven ikke opfylder adgangsforudsætningerne, vil erhvervsskolen indkalde til 
optagelsesprøve og/eller samtale i juni. Vær obs på, at indkaldelsen kommer i e-boks. 

Elever som har mindst karakteren 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk (skriftlig 

og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve 
samtale 

Elever som har under karakteren 2,0 i 

gennemsnit i henholdsvis dansk (skriftlig og 

mundtlig) og matematik (skriftlig) ved 

folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve 

 

Optagelsesprøve samtale 
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