
Oprettelse af gymnasiale 
udbud på Optagelse.dk
Digitalt oplæg om ændringer til udbud for skoleåret 2023/2024 på de 
gymnasiale uddannelser.  



Agenda

• Ændringer til udbud til skoleåret 2023/2024

• Spørgsmål

• Forrang på udbud

• Spørgsmål

• Afrunding

27. oktober 20222



Ændringer til skoleåret 2023/2024

• En tilpasset udbudsmodel der passer til ansøgningsprocessen

• Moderniseret Optagelse.dk til ungdomsuddannelser

• Nyt system til udbudsredigering til næste år

• Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale 
Ungdomsuddannelser

• Bekendtgørelse om ansøgning til de gymnasiale uddannelser og 
forrang til visse ansøgere (ekstern høring)
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Ansøgningsprocessen fra forår 2023
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Ændringer til skoleåret 2023/2024

• Udbud for stx, htx, hhx, hf og Pre-Ib kopieres ikke til 2023/2024

• Det betyder, at disse udbud skal oprettes på ny i Optagelse.dk

• Ét udbud per uddannelsestype per institution (Foregår på)

• Bemærk: Der er ingen ændringer til 2-årig stx og internationale 
gymnasiale uddannelser
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Eksempler: 
Ét udbud per uddannelsestype per institution (Foregår på)
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Hvis I både har stx- og hf-udbud, oprettes et stx-udbud og et hf-udbud



Eksempler: 
Ét udbud per uddannelsestype per institution (Foregår på)
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Hvis I har flere stx-udbud, der foregår på forskellige afdelinger, oprettes et udbud per afdeling.



For stx-, htx-, hhx-udbud

• Det er ikke muligt at indberette 
studieretninger for skoleåret 2023/2024

• ”Ingen hovedkategori”, ”Intet 
studieretnings 1, Intet studieretningsfag 2” 
vises i udbudsoversigten

• Vises ikke for ansøgeren

• Udbud fra skoleåret 2022/2023 påvirkes 
ikke
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For hf-udbud

• Det er ikke muligt at indberette fagpakker 
og indhold for skoleåret 2023/2024

• ”Ingen fagpakke”-tekst vises i 
udbudsoversigten

• Vises ikke for ansøgeren

• Udbud fra skoleåret 2022/2023 påvirkes 
ikke

• Valgfri fag vises ikke for ansøgeren

• Anvendes til uddannelsesstatistik
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Vis-knappen er fjernet
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• Gælder for alle udbud

• Vis-knappen er fjernet, da preview-funktionen ikke er retvisende for, hvordan udbud 
vises for ansøgere i det moderniserede Optagelse.dk

• Se hvordan udbud vises for ansøger på tidligere webinar

https://media.videotool.dk/?vn=25_2022101309414448716412831763


Vis-knappen er fjernet
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Der kan ikke tilføjes ”Bemærkninger til udbuddet”

• Gælder for stx, htx, hhx, hf og Pre-IB

• Udbud fra skoleåret 2022/2023 påvirkes ikke
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Der kan ikke tilføjes ”Bemærkninger til udbuddet”
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Spørgsmål?
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Forrang på udbud

• Aftale om den Koordinerede 
tilmelding til Gymnasiale 
Ungdomsuddannelser

• Ny sektion ”Forrang” på udbud 
for stx, htx, hhx, hf og Pre-IB
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”Mulige forrangstyper”

• Forrang som indberettes i Optagelse

• Se informationsbrev fra STUK for 
yderligere information 

• Forrangstyperne kommunal eliteidræt og 
handicap sættes automatisk på udbud

• Vises ikke i brugergrænsefladen på 
udbuddet, men vises for ansøgeren

• Omfatter også informationer der er 
nødvendig for at systemet kan håndtere 
udbud og ansøgninger korrekt

• Private gymnasier

• Udelukkende forlængede forløb

• Pre-IB

Læs mere på viden.stil.dk
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https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=72384530


”Sjældne/lokale studieretninger” på stx, htx og hhx
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• På udbud for stx, htx og hhx kan I under sektionen ”Forrang” indberette sjældne og lokale studieretninger.



Søgefunktion til ”Sjældne/lokale studieretninger”
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• Søgefunktion til ”Sjældne/lokale studieretninger” viser kun resultater på det første ord/fag.



Søgefunktion til ”Sjældne/lokale studieretninger”
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”Sjældne/lokale studieretninger”

• Link til viden.stil.dk under ?-ikonet

• Liste over sjældne og lokale 
studieretninger
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https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=161061221


Spørgsmål?
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Afrunding

• Informationer om udbud og forrang kan findes 
på viden.stil.dk

• Spørgsmål vedrørende forrang kan sendes til 
elevfordeling@stukuvm.dk

• Spørgsmål til oprettelse af udbud på 
Optagelse.dk
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https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=72384530
mailto:elevfordeling@stukuvm.dk
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Private gymnasier
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• Hvis I er et privat gymnasium, skal I vælge forrangstypen ”Privat gymnasium” og sætte flueben under 
sektionen ”Kun for private gymnasier”



Udelukkende forlængede forløb
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• Hvis jeres udbud er et udelukkende forlængede forløb, så skal dette også indberettes ved at vælge 
forrangstypen ”Udbuddet har udelukkende forlængede forløb”



Pre-IB
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• Hvis I udbyder Pre-IB, skal I på jeres udbud angive om udbuddet er ”Pre-IB stx” eller ”Pre-IB htx”. 



Pre-IB
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• Hvis I udbyder Pre-IB, skal I på jeres udbud angive om udbuddet er ”Pre-IB stx” eller ”Pre-IB htx”. 


