
 

 

Brøderup, den 10. januar 2019 
 
Kære elever og forældre  

Vi gennemgår i morgen formiddag denne vejledning med eleverne, der beskriver, hvordan de 
og I laver den digitale tilmelding til næste skoleårs ungdomsuddannelser. 

Derefter er der klar til, at I kan logge på www.optagelse.dk med jeres NemID eller med det 
Uni-login, eleverne kender i forvejen og underskrive, når jeres barn er helt færdig med at ind-
taste sine uddannelsesønsker og har udfyldt dokumentet ”Studievalgsportfolio”, som skal ved-
hæftes ansøgning. 

Det er jer forældre, der med jeres digitale signatur automatisk afsender ansøgningen til uddan-
nelsesstedet, og det skal ske fra den 2. februar og 

inden fredag d. 1. marts. 

Hvis der efter vinterferien stadig er enkelte uafklarede elever, tilbydes de en ekstra vejled-
ningssamtale. Har I spørgsmål til optagelsesproceduren, er I meget velkomne til at sende os 
en mail.  

Venlig hilsen 

Karin Thomsen, Mie Rasmussen og Kattrin Boel 

 
Hvad skal du som elev  
 
Fra d. 11. januar skal du gå på Optagelse.dk og begynde at vælge dine uddannelses-
ønsker. Mellem 2. februar og 1. marts skal du og dine forældre endeligt vælge dine 
uddannelsesønsker, og I skal afsende din ansøgning via optagelse.dk ved, at dine 
forældre signerer ansøgningen.  
 
 
Studievalgsportfolio 
 
Før du sender din ansøgning, skal du udfylde dokumentet til din studievalgsport-folio 
med oplysninger om dig selv, dine vejledningsaktiviteter og dine tanker om uddannel-
sesvalg og job – ting, vi har arbejdet med på skolen på forskellig måde i årets løb. 



 

 

Dokumentet er sendt til jer på Viggo. 
Når du har udfyldt dokumentet, skal du gemme det som pdf-fil og vedhæfte det til din 
ansøgning på optagelse.dk, INDEN du afsender ansøgningen! 
 
 
Optagelse.dk 
 
Du skal gennemgå og udfylde nedenstående 5 faner: 
 
1. ”Personlige oplysninger”  
Læs og udfyld det, du kan på siden, og tryk på ”Gem”, du får besked, hvis der er 
noget, du mangler at udfylde.  
 

 
 
2. ”Karakterer”  
Her kan du se, men ikke ændre, dine karakterer fra din eksamen sidste år og de 
karakterer, du har fået på Brøderup her i januar. 
 
3. ”Uddannelsesønsker”  
Her skal du vælge hvilke uddannelser, du vil søge ind på næste år vil. Du kan have 
fra 1 til 5 ønsker. 
Hvis dit førstevalg er en gymnasial uddannelse, skal du som udgangspunkt have 
mindst 3 ønsker i alt. Og hvis du er usikker på, om du til sommerens eksamen opnår 
det krævede gennemsnit til de gymnasiale uddannelser, anbefaler vi kraftigt, at du 
som din sidste prioritet vælger en erhvervsuddannelse, så du er 100% på at have en 
reserveret uddannelsesplads, hvis gymnasiet glipper. 
 
4.”Parathedsvurdering”  
På denne fane kan du se din foreløbige tilkendegivelse af uddannelsesvalg og sko-
lens vurdering af din uddannelsesparathed for hvert af disse valg. 



 

 

 
5.”Underskrifter og bilag” 
Det er her Studievalgsportfolioen skal vedhæftes som bilag. Tryk på ”Tilføj bilag” og 
vedhæft den som pdf. 
 
Når du er færdig med at udfylde ansøgningen, skal den skrives under. 
Først skal du godkende uddannelsesplanen 
Derefter skal mindst en af din forældre underskrive planen med sit NemID.  
 

 
 
Ansøgningen bliver derefter automatisk sendt til dit førsteønske. 
Hvis du er vurderet ”ikke-parat”, sendes ansøgningen til dit hjem-UU til videre be-
handling. 
 
 
HUSK! 

SIDSTE frist for signering/afsendelse er fredag d. 1. marts 
 

 
 
 
 


