
Til dig, der er forælder til et barn i 9. klasse

På UddannelsesGuiden www.ug.dk/optagelse kan du og dit barn få viden om mulighederne og 
inspiration til valget.

Får I brug for vejledning undervejs, er I velkomne til at kontakte www.evejledning.dk alle ugens dage.

Valg af ungdomsuddannelse

Fra januar 2019 Dit barn skal logge på www.optagelse.dk med sit UNI•Login og angive op til 5
prioriterede uddannelsesønsker.

Fra 2. februar 2019

Senest 1.marts 2019 Ansøgningen skal være underskrevet.

Det er nu, at dit barn skal søge ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Du kan se bort fra dette brev, hvis
du ikke har et barn i 9. klasse.

Senest 1. marts 2019 skal dit barn og du sende en ansøgning til den ungdomsuddannelse eller skole,
som dit barn gerne vil ind på efter sommerferien. Ansøgningen laver I på Optagelse.dk. Som forælder
skal du underskrive ansøgningen. Når den er underskrevet, kan den ikke ændres. Det er kun et krav, at
én forælder underskriver. Er I to forældre, har I dog begge mulighed for at underskrive.

Uanset hvad dit barn skal efter sommerferien, skal han eller hun lave en ansøgning. Dette gælder også,
hvis dit barn skal i 10. klasse, herunder 10. klasse på en efterskole.

Her kan du se de vigtigste opgaver og tidsfrister for dig og dit barn

Det er vigtigt, at I sammen kontrollerer, at dit barn har modtaget en
uddannelsesparathedsvurdering til de uddannelser, som han eller hun ønsker.
Det kan I se, når dit barn er logget ind.

Hvis dit barn er vurderet ikke-uddannelsesparat, vil Ungdommens
Uddannelsesvejledning hjælpe med at lave en ansøgning.

Når dit barn har angivet og prioriteret sine uddannelsesønsker og godkendt sin
ansøgning, skal du underskrive ansøgningen med dit NemID.

Sådan gør du:
1.    Gå ind på www.optagelse.dk
2.    Klik på knappen ”Søg ungdomsuddannelse eller 10. kl.”
3.    Klik på knappen ”Forældrelogin med NemID” og log på.
4.    Klik på dit barns cpr-nummer.
       Dit barns ansøgning vises.
5.    På ”Underskrifter og Bilag” skal du underskrive med NemID.
       Herefter bliver ansøgningen automatisk sendt til det sted, dit barn har
       som første prioritet.

Har du brug for hjælp, kan du læse mere på viden.stil.dk/x/-QPD

Med venlig hilsen
Optagelse.dk

Husk at dit barn skal vedhæfte sin studievalgsportfolio:
www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/studievalgsportfolio


