


1. g/1. hf 2. g/1. hf

Valg og 
valgovervejelser

• Øvelse

• Uddannelsernes 
kendetegn

• Ta’ et Valg

• Spørgeskema

• Vejlednings-
Samtaler

• Workshops

Studievalg

• Hvem er Studievalg

• Studieretning/valgfag

Besøg af Studievalg

Ansøgningsstrategi

• Grete og Hans
søger ind

• Kvote 1 og 2
• Vigtige datoer
• Supplering
• Økonomi – SU
• Sabbatår
• Prøv uddannelsen af
• Vejledning 

3. g/2. hf
- forår3. g/2. hf

Uddannelses-
og karrierevalg

• Din karriere?

• Karriereforløb

• Undersøg…

• Studiepraktik

• Spørgeskema

• Vejlednings-
samtaler

• Workshops



Valg af ansøgningsstrategi



Tilbageblik

Hvornår har I mødt Studievalg og
Studievalgs vejledning her på skolen?

Hvornår har I brugt Studievalg?



De 4 vigtigste pointer i dag:

• Forholde dig til at søge kvote 1 og/eller 2 og 
evt. standby

• Fordele/ulemper sabbat

• Måder at supplere på

• SU og økonomi 



Fra det virkelige liv:
Grete og Hans søger ind



Grete får 
hue på

24. juni 1. juli

Grete planlægger supplering 
i sommerferien og 
søger betinget optagelse.

Grete vil søge ind på 
”uddannelse A” og 
tjekker Specifikke 
Adgangskrav. 
 Grete skal supplere ét 

fag ét niveau!

Grete booker samtale i 
Studievalg. Mens hun venter 
på samtalen, finder hun en 
film om optagelse på nettet...

Grete vedhæfter 
kvittering for 
optagelse på 
supplering.



 Grete sommersupplerer                                          

28. juli 5. juli

Ansøgningsfrist:
 Kvote 1

 GSK (Gymnasiale 
suppleringskurser)

Gretes prioriteter:
1. Uddannelse A - Odense
2. Uddannelse A - Aarhus
3. Uddannelse A - Esbjerg

Svar på 
ansøgning:

Digitalt
Mail
E-boks
Brev

Grete får afslag 
- for lavt snit! 
Grete færdiggør 
suppleringskursus



 Grete sommersupplerer…

August

Grete undersøger kvote 2-kriterier… 

3. Uddannelse A i 

Esbjerg: 
Erhvervserfaring/

udlandsophold

Grete får vejledning af 
Studievalg om chancerne 
næste år:

Næste år vil Grete søge 
Uddannelse A i kvote 2 samt 
finde alternative uddannelser 
at søge.

Grete planlægger sit 
sabbatår:

• Fuldtidsarbejde
• Studiepraktik
• Frivillig i Afrika





Aktiviteter, der kan kvalificere til optagelse i 
kvote 2:

erhvervsarbejde (relevant)
udlandsophold
højskole
frivilligt arbejde
relevante fag på bestemte niveauer
optagelsesprøve
motiveret ansøgning
samtale

Tjek uddannelsesstedernes hjemmesider!



15.marts

Gretes kæreste 
Hans backpacker 
i Asien.

Han har taget 
NemID med og 
søger fra en 
internetcafe

Ansøgningsfrist kvote 2

Gretes prioriteter:
1: Uddannelse A Aarhus
2: Uddannelse A Odense
3: Uddannelse A Esbjerg
4: Uddannelse B Odense
5: Uddannelse B Randers

Søge standby?
Studiestart?

Marts 

Grete er tilbage i DK:
• Studerende for 

en dag 
• Åbent Hus

Hans’  prioriteter:
1: Uddannelse A Aarhus
2: Uddannelse B Aarhus

Søge standby?
Studiestart?



5. juli

Ansøgningsfrist kvote 1 

Grete og Hans’ ansøgninger 
bliver automatisk prøvet i 
kvote 1, fordi de har søgt i 
kvote 2.

28. juli 

Grete bliver tilbudt plads 
på sin 3. prioritet.
Hun skal sige JA tak inden en 
frist, hvis hun vil have pladsen.

Hans bliver tilbudt standby-
plads på sin 2. prioritet.
Han skal stå standby 
(venteliste) indtil en frist, som 
uddannelsesstedet bestemmer.

Hvis studieplads fri 

Hans skal starte!

Hvis ikke plads fri 

TILSAGN om plads til 
næste år.

OBS: Hans skal søge 
igen til næste år og 
vedhæfte tilsagn!

Ingen 
studieplads i år.
Hans kan dog 
søge en ledig 
plads fra 28. 
juli…
Hans kan søge 
ind igen næste 
år.

Svar på ansøgning





Sabbat

Planlæg dit sabbatår/pauseår





Ansøgningsfrister mm. 

Søg via www.optagelse.dk med Nem-ID

Kvote 2 og uddannelser 
med optagelsesprøve: Fra 1. februar til 15. marts kl. 12.00
Hf-enkeltfag – EUD – adgangskursus

STX, HTX, HHX, HF, EUX, IB

Kvote 1: Senest 5. juli kl. 12.00
STX, HTX, HHX, HF, EUX, IB

Du får svar: 28. juli 
(mail/selvbetjening/e-boks/brev)

Studiestart: August/september eller 
januar/februar

http://www.optagelse.dk/












Supplering af fag

1. GSK www.gsdanmark.dk og www.ug.dk
Komprimerede forløb på 1, 2 eller 3 måneder med SU.
I sommerferien kun ét fag ét niveau!

2.  HF-enkeltfag på VUC – ingen SU!

3. Enkeltfag på Adgangskursus  - ingen SU!

4. Fjernundervisning – ingen SU!

Husk at planlægge i god tid!

http://www.gsdanmark.dk/
http://www.ug.dk/


SU.DK

SU-grundbeløb 6.090 kr. for udeboende

SU for hjemmeboende max. 2.625 kr./måned 

(min. 946 kr. – afhænger af forældres indkomst)

+    evt. arbejde ved siden af – 12.222 kr./måned

+    evt. studielån: op til 3.116kr./måned

Student 2 år efter eksamen

Du kan kun få SU til 
uddannelsens 
normerede tid!

Du kan få SU til 
uddannelsens 
normerede tid + 1 år

OBS – sæt dig godt ind i reglerne på www.su.dk!



Økonomi før start på uddannelse

OBS: 
Søger du ind samme år som du 
har fået eksamen, kan du IKKE 
få uddannelseshjælp via 
Jobcentret i sommerferien!

Sabbatår:

- Lønnet arbejde
- Uddannelseshjælp via Jobcentret 
OBS: Nyttejob, aktivering!



Det videregående uddannelsessystem

 

    







Besøg uddannelserne!

STUDERENDE FOR EN DAG





Hvad skal DU huske?  
Notér!

15. marts kvote 2       

5. juli kvote 1

Supplering

Undersøge på web

Studiepraktik

Åbent hus

Studerende for en dag

Booke Studievalg

Andet



Vejledning 

• Motiveret ansøgning til kvote 2 workshop d. 22/2 i 
biblioteket

• Vejledningssamtaler foregår i mødelokalet overfor 
lærerværelset

• Book en tid/workshop via www.bookstudievalgsyd.dk

http://www.bookstudievalgsyd.dk/


Søg på ”Studievalg Sydjylland”



Mere vejledning…

digitale møder om kvote 2 ansøgning og om
motiveret ansøgning

hver mandag kl. 20.00 – se mere på ug.dk

Link til filmen  ‘Ansøgning om 
optagelse…’ findes på 
studievalg.dk/sydjylland og på 
ug.dk



Evaluering: 
www.studievalg.dk/sydjylland

http://www.studievalg.dk/sydjylland

