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Optagelse vs. elevfordeling

Optagelse

• Meget er som det plejer at være

• Der er stadig første og afsluttende 
UPV, datoerne er ikke ændret

• Optagelseskriterierne er ikke ændret

• Der skal søges rettidigt (i år den 13. 
marts) ellers skal man til 
optagelsesprøve

• Hvem der skal indkaldes til 
optagelsesprøverne er ikke ændret. 
Datoerne kan ses på uvm.dk
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Elevfordeling

• Ansøgere til gymnasiale uddannelser
fordeles på baggrund af transporttid og
ikke afstand

• Fordeles af en central algoritme

• Ansøgere får besked om reserveret plads
senest den 1. juni, tidligere var det den 
1. maj

• Ansøgere der søger efter
ansøgningsfristen kan stadig indgå i 
elevfordelingen



Hente ansøgninger
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Hente ansøgninger 

• Jeres SA-systemer kan forventeligt hente 1. prioritetsansøgninger i perioden 14/3 –
12/4

• Vigtigt! 

• Ansøgningerne kan ændre sig:

• Hvis ansøger sletter og omprioriterer ansøgninger

• Og der kan komme nye ansøgninger

• Hvis forældre først underskriver efter ansøgningsfristen 

• Eller der oprettes nye ansøgninger

• Vær opmærksom på, at ansøger først har fået en reserveret plads på jeres institution efter 
fordelingen (forventes 25. maj) 
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Godkendt af KUI 

• Nogle ansøgninger er ikke underskrevet af forældremyndighedsindehavere, men i 
stedet godkendt af KUI

3. marts 20237



SMS-Ansøger

• For SMS-Ansøgere modtager I meget få data:

• Navn

• Email

• Telefonnummer

• Fødselsår

• Bopælsland

• Ansøgningsoplysninger

• Ansøger kan have vedhæftet et bilag med forældreunderskrift

• SMS-ansøger erstatter de gamle email-ansøgere

• VIGTIGT! Ansøgeren er dårligere stillet end ansøgere med NemID/MItID
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Ansøgere til 1. optagelsesprøve

• Liste med 1. prioritetsansøgere i Excel og CSV

• For 9. og 10. klasse leveres oplysninger fra det aktuelle skoleår

• Oplysninger tages fra den første UPV-runde (midlertidig)

• Listerne indeholder oplysninger som:

• Navn og CPR på ansøger

• Klassetrin

• Rettidig ansøgt

• Om ansøger har karakterer i 2. fremmedsprog

• Om ansøger har modtaget standpunktskarakterer i første UPV

• Første version af en løsning
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Rettigheder 

• NemID Medarbejdercertifikat med rettigheden ‘Optagelse: Skolemedarbejder’

• Rollen skal tildeles på p-nummer

• Se vejledning: https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=177475414
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https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=177475414
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Forrang
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Forrang 

• Ansøger ønsker forrang

• Skolemedarbejder foretager forrangsbehandling

• Vejledning til ansøgere på UG.dk

• Særlige hjælpemidler
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Ansøger Skolemedarbejder



Ansøger vælger forrang 
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Ansøger vælger forrang 
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Ansøger vælger forrang 
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Ansøger vælger forrang 
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Ansøger vælger forrang 
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Ansøger gennemfører sin ansøgning 
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• Når ansøger over 18 år 
gennemfører sin ansøgning  
kommer den til 
forrangsbehandling

• Når én forælder til ansøger 
under 18 år har 
underskrevet kommer 
ansøgningen til 
forrangsbehandling



Forrangsbehandling

• Alle forrangsønsker vises under forrangsbehandlingen og alle forrangsønsker skal 
behandles

• Langt de fleste forrangsønsker vil være på 1. prioritetsansøgninger, men nogle 
forrangstyper kan søges på 2. prioritet eller alle prioriteter 

• Godkendelse af forrang betyder IKKE at ansøger har fået reserveret en plads

• Afvisning betyder for nogle få forrangstyper at ansøgningen ikke er med, når der 
fordeles pladser 

• Ansøger kan ikke se resultatet af forrangsbehandlingen

• Forrang VUC 20+ vises ikke, da den vurderes automatisk (kommer med 
ansøgningen)
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Forrangsbehandling
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Forrangsbehandling
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Forrangsbehandling
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Forrangsbehandling – Vurder ansøger
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Forrangsbehandling – Vurder ansøger
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Forrangsbehandling – Vurder ansøger
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Forrangsbehandling – Vurder ansøger
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Ansøger – efter behandlet forrang 
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Ansøger – efter behandlet forrang 
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Ansøger – kan tilføje dokumentation når den er i status ”Ubehandlet”
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Hjælp til ansøger

3. marts 202333



Vejledning på UG.dk 
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Vejledning til ansøger
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Særlige hjælpemidler



Særlige hjælpemidler 
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Særlige hjælpemidler
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Vejledning til ansøger
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Selvbetjent omvalg

• Hvorfor vi har lavet selvbetjent omvalg? 

• Hvem kan lave omvalg?

• Eksempel på selvbetjent omvalg
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Selvbetjent omvalg

• I det gamle Optagelse.dk krævede omvalg hjælp fra support

• Modtagende institution måtte ikke have hentet ansøgningen

• De unge skifter mening – vi vil gøre det lettere at omvælge



Selvbetjent omvalg 

• Omvalgsfunktionen kan anvendes fra underskriftstidspunktet 

• Ansøgningsfristen ikke lukker muligheden for at foretage et omvalg 



Selvbetjent omvalg

• En gennemført ansøgning før ansøgningsfristen = rettidig ansøger 

• Det gælder uanset sletning før/efter ansøgningsfristen

• Det gælder uanset omvalg før/efter ansøgningsfristen 

• Rettidighed er et stempel, der sættes på ANSØGER ikke på 
ansøgningen



Selvbetjent omvalg

Er ansøger over 18 år skal ansøger trække sin egen underskrift tilbage.

Er ansøger under 18 år skal den eller de underskrivende 
forældremyndigheder trække deres egen underskrift tilbage.



Eksempel på omvalg

Ansøger Thorborg, som går i  9. klasse, er 
logget på Optagelse.dk og ser sine ansøgninger.

Thorborgs far har underskrevet ansøgningerne.







Eksempel på omvalg

Thorborg kan oprette nye ansøgninger, som kan prioriteres under 
ansøgningerne, som er underskrevet.

Thorborg fortryder prioriteringen af sine ansøgninger. 

Thorborgs far logger på Optagelse.dk, hvor han kan fjerne sin 
underskrift fra sit barns ansøgninger.











Eksempel på omvalg

Thorborgs far har nu fjernet sin underskrift.

Thorborg kan nu logge på Optagelse.dk igen, og foretage ændringer i 
sin prioriteringsliste og slette ansøgninger.









Eksempel på omvalg

Thorborgs far logger på Optagelse.dk, for at underskrive 
ansøgningerne i den nye prioriteringsrækkefølge.







Eksempel på omvalg

Thorborg logger på Optagelse.dk igen
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Låseperiode
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Hvad betyder låseperiode?

• Låseperioden er lavet for håndtering af elevfordelings-ansøgninger

• Låseperioden er fra midt april til 1. juni

• Eksempler på hvad ansøger kan i låseperioden
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Ansøger med elevfordelingsansøgning 
som  1. prioritet

• Omvalg er muligt fra underskriftstidspunktet til ”låseperioden” starter 

• Omvalg kan ikke foretages i låseperioden

• Omvalg kan foretages når elevfordelingen er kørt



Eftertilmeldere

• En eftertilmelder er en ansøger, som vi ikke kan nå at få med i 
elevfordelingen

• Man er ikke eftertilmelder, bare fordi man ikke har søgt rettidigt

• En eftertilmelder fordeles manuelt af regionen efter elevfordelingen er 
kørt
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Optagelse.dk fra april-juli
- hvad bringer fremtiden?

• Webinar fra Optagelse.dk: Medio maj

• Fordeling af pladser

• Videresend

• Forudsætninger (for retskrav)
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Links og kontakt

Links

• Ansøgninger til vejledning

• Uvm.dk/elevfordeling

• Ug.dk/elevfordeling

• Viden.stil for tekniske vejledninger
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Kontakt

• Spørgsmål til lovgivning, 
bekendtgørelser og regler: 
elevfordeling@stukuvm.dk

• Spørgsmål til optagelse.dk og teknik: 
STIL support

• Ansøgere og forældre: eVejledningen

https://viden.stil.dk/x/MwiUCg
mailto:elevfordeling@stuk.dk
https://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/5/create/38
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