Optagelse i gymnasiet
Hvis du har søgt Nærum Gymnasium (NAG) som 1. prioritet, holder NAG dig løbende orienteret om
optagelsesprocessen. NAG sender et brev med kvittering for din ansøgning til din e-boks den 12. marts
2019. Derefter går alle gymnasier i gang med at fordele ansøgere til gymnasierne. Når fordelingen er
færdig, sender NAG brev til de ansøgere, som vi har reserveret plads til. Det sker den 30. april 2019. I
slutningen af juni ved gymnasierne, om ansøgerne har bekræftet deres uddannelsesparathedsvurdering
ved afgangseksaminerne, og den 2. juli 2019 sender NAG det egentlige optagelsesbrev til alle kommende
1.g elever.
For de få ansøgere, der ikke opfylder adgangsforudsætningerne, vil der blive afholdt centralt stillede
optagelsesprøver 14. juni og 6. august. Skolen sender informationer om disse prøver direkte til de
ansøgere, der ikke opfylder optagelsesforudsætningerne.
Regler for optagelse
I 2019 træder der nye optagelsesregler i kraft. Reglerne kan findes på Undervisningsministeriets
hjemmeside på: https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse
De nye regler betyder, at gymnasierne først kan lave den endelige optagelse af ansøgere, når alle ansøgeres
eksamensresultater fra Folkeskolens afgangseksaminer kendes. Derfor er der indført et reservationssystem,
hvor alle ansøgere fordeles til gymnasierne og får reserveret en plads på et gymnasium. Når det vides,
hvilke ansøgere der opfylder adgangskravene, sendes der optagelsesbreve til ansøgerne.
Adgangsforudsætninger
For at have retskrav på optagelse til almen studentereksamen (stx) skal du:


have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse



være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende
standpunktskarakterer



have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse* i folkeskolen
eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed



have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler



have bestået folkeskolens afgangseksamen



have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne
prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på
optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har
du også krav på optagelse.

*Dog 6-9. klasse for elever, der påbegyndte 6. klassetrin i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse til
skoleåret 2019-20 direkte fra 10. klasse.
Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:


i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller
10.-klasseprøver i disse fag.

Uddannelsesparathed
Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som
personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.
For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller evt. 10. klasse, skal du have
mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
Læs mere om processen for uddannelsesparathed
Grafisk overblik over adgang til de treårige gymnasiale uddannelser (hhx, htx, stx) (pdf)
Bemærk: Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat
Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på
de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens
afgangseksamen.
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 forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en
helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

