
Modernisering af ansøgning 
til ungdomsuddannelserne 
via Optagelse.dk
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2. Hvordan var situationen før moderniseringen.

3. Hvilke tiltag tager STIL ifbm moderniseringen af Optagelse.dk.

4. Spørgsmål

5. Demo af det nye ansøgningsflow

6. Spørgsmål

7. Overgangsperiode med to systemer, herunder hvilke flow ansøgerne bruger. 

8. Konsekvenser af, at det gøres lettere for borgerne at søge.

9. Afslutning og evt. spørgsmål
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Det er svært at lave en ansøgning som borger
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Ansøgere der ikke komme 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 – én webshop
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”Check out”

Tilføj til indkøbskurv

Find produkt



Ny brugergrænseflade designet til søgning 
på mobiltelefon
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Designprincipper for fremtidens 
sammenhængende brugeroplevelse
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Basisprincipper

1. Understøt forskellige devices

2. Guide brugerne gennem 

processen trin for trin

3. Opsummering før afslutning

4. Vis kvitteringsside, når 
ansøgningen er afsendt

5. Skriv så brugerne forstår det

6. Afklaring af vanskelige 
spørgsmål skal indbygges

7. Minimer behov for indtastning

8. Brug data til at forenkle 

brugeroplevelsen

9. Vis den rette information på 

det rette tidspunkt

Sammenhængende afklarings-
og ansøgningsproces

10.Sammenhæng mellem 
information og ansøgning

11.Konsistent visning af 
uddannelsestilbud

Understøt processen efter 
ansøgningen er sendt

12.Send notifikationer der hjælper 
brugeren videre

13.Track & trace på ansøgningen

14.Tilføje bilag og rette i felter 
efter afsendelse



Hvordan er vi kommet frem til løsningen?

• Undersøgelser for at forstå ansøgernes og medarbejdernes behov:

• Interviews med medarbejdere der behandler ansøgninger på skolerne.

• Brugertest af nuværende optagelse.dk

• Statistik og data fra nuværende optagelse.dk

• Design ny løsning med involvering af ansøgere og medarbejdere på skolerne. 

• Løbende brugertest i forbindelse med udvikling af systemet.

• Gennemgang af løsningen med lederforeningerne.
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Spørgsmål



Demo af det nye ansøgningsflow



Det nye ansøgningsflow

• Ansøger under 18 år søger en gymnasial uddannelse i indeværende skoleår

• En forælder underskiver ansøgningen 
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Oprettelse af en ansøgning 



Log ind via eksisterende Optagelse.dk
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Ansøger logger på
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Velkomstsiden efter login
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Alle gymnasiale uddannelser 
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Alle stx uddannelser
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Vælg af 2. fremmedsprog
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Vælg af kunstnerisk fag 
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Se og tilføj beviser 
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Tilføj bilag  
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Tilføj bilag  
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En oprettet ansøgning
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Gennemfør ansøgning – Kontaktoplysninger 
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Gennemfør ansøgning – Kontaktoplysninger 
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Gennemfør ansøgning – Opsummering
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Gennemfør ansøgning – Opsummering
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Kvittering
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Ansøger har gennemført
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En gennemført ansøgning
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Kvitteringsmail 
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Kvitteringsmail 
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Forældreunderskrift 



Velkomstsiden efter login
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Underskriv ansøgning – Kontaktoplysninger 
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Underskriv ansøgning – Opsummering
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Underskriv ansøgning – Opsummering
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Kvittering
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Ansøgningen er gennemført 
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Kvitteringsmail
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Spørgsmål



Afslutning og spørgsmål
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Nuværende 
FtuApplicationSerivce webservice

Eud udbud 
studiestart d. 01.10.22 

(Skoleår 22/23)

Gym udbud
studiestart d. 01.08.22 

(Skoleåret 22/23)

Ansøger A
Søger eud med 

studiestart i løbet af 
skoleåret 22/23

Ansøger B
Omvælger til gym
start skoleår 22/23

Eud udbud 
studiestart d. 01.10.22

(Skoleår 22/23)

Ny FtuAnsoegning webservice

Ansøger C – email-ansøger
Opretter en email-ansøgning

Søger eud med studiestart i løbet af 
skoleåret 22/23



Konsekvenser af, arbejdet med 
modernisering af Optagelse.dk.

1. Færre spørgsmål til ansøgere – mere data fra datakilder (lovgivning)

2. Ingen prioritering til indeværende skoleår – alle ansøgninger skal behandles lige. 
Forsat prioritering af ansøgninger til næste skoleår.

3. Væsentligt forbedrede muligheder/processer for indlæsning af data i 
studieadministrative systemer – medarbejder på ungdomsuddannelser skal ikke 
både bruge Optagelse.dk og SA-system for at hente ansøgninger.
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Spørgsmål



Tak for i dag 


