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Agenda

• Modernisering af Optagelse.dk

• UPV-regler

• Spørgsmål

• Det nye UPV-værktøj

• Hvordan får jeg adgang?

• Spørgsmål

• Kommer der mere fra Optagelse?

• Hvordan søger en elev fra 9. kl. i Optagelse.dk?

• Afrunding og tak for i dag
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Det er svært at lave en ansøgning som borger
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Ansøgere der ikke kommer direkte fra grundskolen har brug for hjælp:

• (Erhvervs-)skolerne hjælper 50% af ansøgerne med at få lavet ansøgningen på 
Optagelse.dk, fx ved at I sidder sammen med ansøgeren.

• STILs support hjælper også 50% af ansøgerne.

Det vil vi gerne afhjælpe ved at simplificere og gøre det lettere for borgerne at søge.

Det nye ansøger-flow vil gælde for alle ansøgere fremover, også ansøgere fra 9. og 
10. klasse.



Hvordan vil vi hjælpe fremover?
Med en sammenhængende brugeroplevelse fra noget alle kender – en webshop
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”Check out”

Tilføj til indkøbskurv

Find produkt



Ny brugergrænseflade designet til søgning 
på mobiltelefon
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Uddannelsesparathedsvurderingen

• Med aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen af 
29. oktober 2021 ændres UPV’en i to faser:

• Fase 1: Afskaffelse af begrebet ”Ikke-uddannelsesparat” senest i foråret 2023

• Fase 2: Grundlæggende ændringer af model for UPV 



Fase 1: Afskaffelse af begrebet ”ikke-
uddannelsesparat”

• Begrebet blev afskaffet med EB-loven (lov nr. 882 af 21. juni 2022) med 
ikrafttræden 1. oktober. ”Ændringen, som er begrundet i ønsket om at undgå 
udtrykket ”ikkeuddannelsesparat” i loven, er rent sproglig og indebærer ingen 
ændring af retstilstanden.”

Fremover kan en elev være:

• (vurderet) uddannelsesparat

• Ikke vurderet uddannelsesparat

• Parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og 
erhvervsuddannelser



Fase 2: Ny model for UPV

”Folkeskoleforligskredsen er enig om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe i regi 
af Sammen om skolen, som skal foreslå (en) konkret(e) model(ler) for en 
grundlæggende justering af uddannelsesparathedsvurderingen, så vurderingen af 
elevernes uddannelsesmuligheder bliver positivt retningsgivende for de enkelte elever, 
og sådan at eleverne fortsat får den skole- og vejledningsindsats, som de har brug 
for. Forslag fra arbejdsgruppen skal ifølge aftalen foreligge i efteråret 2022.”

”Den grundlæggende ændring af uddannelsesparathedsvurderingen, som den 
kommende arbejdsgruppe skal fremsætte anbefalinger til, vil skulle ske efter 
Folketingets behandling af nærværende lovforslag. Det er hensigten at fremsætte 
forslag til ny lov om kommunal indsats for unge under 25 år, som bl.a. vil skulle 
indeholde en grundlæggende ændring af uddannelsesparathedsvurderingen med 
virkning fra skoleåret 2024/25.”



Hvad sker der så i år?

• Procedurebekendtgørelsen er p.t. i offentlig høring

• Der er ikke indholdsmæssige ændringer fsva. vurderingen af uddannelsesparathed

• Vejledningsbekendtgørelsen er opdateret

• STUK er ved at udarbejde inspiration til skriftlig meddelelse om UPV, der bliver bilag 
til UPV-vejledningen

• T.O. blev lovbekendtgørelsen (KUI-loven) kundgjort 5. oktober 2022 hvor 
ændringerne fra EB-loven er indarbejdet.



Velkommen til uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse
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Uddannelsesparathedsvurdering i grove træk
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Uddannelsesparathedsvurdering i grove træk
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For det bedste overblik: 

• Gå fx frem en klasse ad gangen 

• Vis alle eller kun de elever, som ikke er 
vurderet parate

Vær opmærksom på: 

• I kan være flere om at se siden på en 
skole (Sidst ændret af vises for skolen, 
ikke per klasse)

• Standpunktskarakterer hentes, når 
siden åbner (du kan ikke se, hvornår du 
hentede sidste gang)



Uddannelsesparathedsvurdering i grove træk
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Sæt forudsætninger

• Vælg ønsket værdi 

• Vælg Ja/Nej til alle (eleven 
opfylder/opfylder ikke de Personlige 
forudsætninger)
eller

• Vælg Uddannelsesspecifik for at 
differentiere mellem de tre uddannelser



Uddannelsesparathedsvurdering i grove træk
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Standpunktskarakterer hentes automatisk fra Karakterdatabasen når der logges ind på siden. 
Forudsætninger er sat
Klikket Gem ændringer

Nu beregner systemet den automatiske vurdering

Eleven er vurderet parat til uddannelsen

Eleven er ikke vurderet parat til uddannelsen



Uddannelsesparathedsvurdering for …
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Skoler, der indberetter via et elevadministrativt system: 
1. Log på siden – så beregnes den automatiske UPV
2. Tjek, at alt er hentet ind, som det skal være
3. Bemærk: Hvis du foretager ændringer i dit system: Kom tilbage og tjek igen!

Skoler, der selv varetager vejledningen:  
1. Vi sætter Helhedsvurderingen for dig – du kan ændre den
2. Hvis en elev ikke vurderes parat til en eller flere uddannelser, optræder eleven hos KUI i 

hjemkommunen (revurdering)



Mine elever får ikke standpunktskarakterer
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Alle elever skal uddannelsesparathedsvurderes. 

Hvis en elev ikke får standpunktskarakterer, skal du vurdere elevens faglige forudsætninger 
manuelt. 



Vil du ringe til mig, vejleder?
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Kommentarfelter er udgået for alle brugere

Hvis du har brug for at give en besked til KUI i hjemkommunen, kan du markere det på den enkelte elev (Klik 
først i Ønsker at tale om elever) 



Fritagelse for UPV
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Fritagelse for UPV sættes kun af KUI-vejleder  

Brug evt. Ønsker at tale om elever-markering, hvis du vil foreslå en elev fritaget for UPV. 



Adgang til det nye Optagelse.dk
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• Det nye Optagelse.dk er ikke fuldt åbent endnu, men der kan sagtens anmodes om 
adgang nu, så det er klart, når der åbnes helt.

• Login er fra Medarbejderforsiden

• Den eksisterende medarbejdersignatur kan stadig benyttes.

• Der skal nu anmodes om adgang til Optagelse.dk ved NemLog-in.

• Når der er anmodet, gives der adgang af skolens/kommunens egen NemLog-in admin.
Bemærk: Der kan være lokale afvigelser i måden at anmode om adgang.

• Vejledere på efterskoler/privatskoler skal også anmode om ”Skolemedarbejder” 
adgang.

https://www.optagelse.dk/forsidemedarbejder.html


Anmod om adgang ved NemLog-in
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• Der skal anmodes via NemLog-in/Brugeradministration
https://brugeradministration.nemlog-in.dk/

• Se detaljeret vejledning på viden.stil.dk her:
https://viden.stil.dk/x/L5KZCQ

https://brugeradministration.nemlog-in.dk/
https://viden.stil.dk/x/L5KZCQ


Lidt om næste versioner af Optagelse.dk
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I de kommende måneder arbejder vi på: 

• Et nyt elevoverblik

• Har eleven oprettet ansøgninger?

• Er de skrevet under?

• Er de parate til det, de har søgt?

• Er der en studievalgsportfolio med?

• Retskrav til modtagende skoler

• Overvejer, om dette også omfatter visning for 10. kl. skoler af retskrav fra 9. kl. 

• Tidligst ifm. afsluttende UPV



Adam opretter ansøgning til gymnasiet



















































Adams far logger på Optagelse.dk for at 
underskrive ansøgningen

















Adam logger på efter forælders 
underskrift






