
46

Kan man studere senere  
i livet?
Spørgsmål: Morten er ci-
vilingeniør og har arbejdet 
med byggeri i over 10 år. Han 
skriver, han er blevet meget 
optaget af arkæologi og over-
vejer at skifte retning og be-
gynde på et arkæologistudi-
um på Aarhus Universitet. 
»Men kan man det?«, spør-
ger han. Morten skriver, at 
han kan huske noget med 
en kandidatregel, som gør, 
at man ikke kan tage to uni-
versitetskandidatuddannel-
ser. Han skriver også, at han 
mangler et fremmedsprog 
ud over engelsk, og han har 
hørt, at man ikke kan tage 
fag på VUC, når man har en 
videregående uddannelse. 
»Er det en helt umulig plan«, 
slutter han.

Svar: Med lempelsen af 
»uddannelsesloftet« (der be-
tyder, at man ikke kan tage 
en ny videregående uddan-
nelse på samme eller lavere 
niveau efter en gennemført 
videregående uddannelse), 
kan man nu seks år efter en 
afsluttet uddannelse starte 
på en ny uddannelse, også 
selv om man har en kandi-
datuddannelse. Der er alt-
så ikke noget, der hindrer 
Morten i at blive optaget på 
arkæologistudiet, hvis han 

opfylder de specifikke ad-
gangskrav, og har adgangs-
kvotienten eller kvote 2-kri-
terierne til at blive optaget.

Morten mangler dog et 
»andet fremmedsprog«, 
skriver han, og det kan han 
tage som gymnasialt sup-
pleringskursus (gsk). Det er 
rigtigt, at man ikke kan tage 
et hf-enkeltfag på VUC, uden 
at skulle betale rigtig mange 
penge, hvis man har afslut-
tet en videregående uddan-
nelse. Men det gælder ikke, 
hvis det er et adgangskrav 
til en uddannelse, man vil 
søge ind på. Morten kan der-
for søge gsk på et nyt sprog, 
som skal bestås på A-niveau 
eller et fortsættersprog, som 
han kan nøjes med at bestå 
på B-niveau. Morten kan 
læse mere om både arkæo-
logistudiet og gsk på www.
ug.dk.

Kit Rasmussen

Fysik i Aarhus eller 
København
Spørgsmål: Asbjørn afslut-
tede htx i 2016 og søgte i år 
optagelse på medicin i både 
Aarhus og Kbh. Desværre 

uden at blive tilbudt en stu-
dieplads. Hans gennemsnit 
fra htx er 5,6 og han ved godt, 
at der er hård konkurrence 
om pladserne på medicin i 
både kvote 1 og 2. 

Han har også altid fundet 
fysikfaget interessant og 
overvejer nu at søge opta-
gelse på bacheloruddannel-
sen i fysik i 2018 - ligeledes i 
Århus og København - men  
vil først spørge brevkassen, 
om det er en realistisk plan 
b, hvis optagelse på medicin 
glipper igen?

Svar: Asbjørn skal først og 
fremmest være opmærksom 
på de skærpede adgangs-
krav, som træder i kraft fra 
2018 på nogle uddannelser. 

I København er fysik en 
specialisering på bachelor-
uddannelsen »fysiske fag«, 
og her indføres fra optagel-
sen 2018 et krav om et gen-
nemsnit i den adgangsgiven-
de eksamen på minimum 6,0 
(uden hurtigstartbonus). 

Desværre vil Asbjørn med 
det krav ikke være beretti-
get til at søge optagelse på 
uddannelsen i København.

Karakterkravet på 6,0 
kommer til at gælde på en 
lang række af Københavns 
Universitets uddannelser 
- uanset om man søger op-
tagelse i kvote 1 eller kvote 
2. Og det er vigtigt at under-
strege, at der på en række 
uddannelser fortsat vil op-
stå adgangskvotienter høje-
re end 6,0. 

I Aarhus bliver reglerne 
for optagelse på fysik også 
ændret fra 2018. Her ind-
føres et adgangskrav på 
mindst 7,0 i gennemsnit i den 
adgangsgivende eksamen 
og mindst 7,0 i gennemsnit i 
Matematik A. Her kommer 
kravet imidlertid kun til at 
gælde i kvote 1. Hvis man 
som Asbjørn ikke opfylder 
kravet, skal man søge i kvo-
te 2, hvor ansøgerne skal 
deltage i en adgangsprøve. 
Består man adgangsprøven, 
opfylder man adgangskra-
vet. 

Samlet set vil det derfor 
være fornuftigt af Asbjørn 
at overveje alternativer til 
medicin og fysik i Aarhus 
og København. Bachelorud-
dannelser i fysik udbydes 

ligeledes i Aalborg og Oden-
se (samt Roskilde i kombi-
nation med et andet bache-
lorfag), ligesom han kunne 
overveje andre uddannel-
ser.

Carsten Nielsen

Et ødelagt  
gennemsnit?
Spørgsmål: Miriam er net-
op begyndt i 3.g og gør sig 
mange tanker om, hvad hun 
skal bruge sin stx til. Hun 
overvejer at læse enten er-
næring og sundhed eller 
diplomingeniør i fødevare-
sikkerhed og -kvalitet. Hen-
des problem er imidlertid, 
at sidstnævnte blandt andet 
kræver matematik A, hvil-
ket hun vil skulle tage som 
gymnasialt supplerings-
kursus, når hun er blevet 
student. Hun har hørt fra 
en veninde, at karakterer 
fra suppleringskurser frem-
over vil kunne trække ned i 
det samlede gennemsnit fra 
gymnasiet, og hun spørger, 
om det er korrekt? Det be-
kymrer hende, da hun fryg-
ter at ødelægge sit gennem-
snit med dårlige karakterer, 

hvis hun supplerer med ma-
tematik A.

Svar: Miriam risikerer ikke 
at ødelægge sit gennemsnit. 
Reglerne om genberegning 
af eksamensgennemsnit 
indføres først for studenter, 
som afslutter deres gymna-
siale uddannelse fra og med 
sommeren 2019.

De regler, som indføres, 
betyder, at hvis man afslut-
ter en gymnasial uddannel-
se efter 1. maj 2019 og tager 
et eller flere gymnasiale 
suppleringskurser, vil gen-
nemsnittet fra den gym-
nasiale uddannelse kunne 
forringes - men ikke for-
bedres. Det er dog vigtigt at 
understrege, at reglerne om 
genberegning kun gælder i 
forbindelse med ansøgning 
til uddannelser, hvor supple-
ringsfaget/-fagene er spe-
cifikke adgangskrav. Hvis 
adgangskravene er opfyldt 
uden suppleringen, sker der 
ingen genberegning af gen-
nemsnittet, selv om ansøger 
eventuelt har suppleret med 
henblik på andre uddannel-
ser. Carsten Nielsen
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For et par dage siden kom 
Dansk Industri med den 
årlige erhvervsklima un-
dersøgelse. Den skaber al-
tid en del opmærksomhed. 
Hvor ligger vores kommu-
ne? Er vi gået frem eller 
tilbage? Kan vi genkende 
det billede, virksomheder-

ne har af kommunen?  God  
erhvervsservice handler 
først og fremmest om at for-
stå og lytte til virksomhe-
dernes behov. Jeg synes, at 
vi har en rigtig god dialog 
med de sydsjællandske po-
litikere og embedsmænd, 
der varetager arbejdet i det 

daglige. Der bliver lyttet, 
ikke mindst når en stor 
virksomhed henvender  
sig. 

De små fylder mest
Som kommune er det let at 
fokusere på de store virk-
somheder, men de små fyl-
der i virkeligheden mest. I 
Faxe, Næstved, Stevns og 
Vordingborg kommuner 
har mere end 90 procent af 
de private virksomheder 
færre end 20 ansatte. Det er 
her, gode idéer bliver skabt, 
og mange af kommunens 
borgere tilbringer deres ar-
bejdsliv.

En lille virksomhed har 
måske ikke brug for kom-
munens service så tit. Men 
en langsom sagsbehand-

ling eller manglende infor-
mation i forbindelse med 
for eksempel en byggetilla-
delse kan få stor betydning 
for, om den kan udvikle sig, 
bevare arbejdspladserne i 
kommunen og skabe nye.

Hvis de små virksomhe-
der i DI’s Lokalt Erhvervs-
klima havde samme ople-
velse af erhvervsvenlighe-
den, som de store, ville de 
sydsjællandske kommuner 
ligge væsentligt bedre på 
listen. Tydeligst i Faxe og 
Vordingborg, som ville 
ligge helt oppe i top fem på 
landsplan - frem for i den 
nederste halvdel som nu.

Kommunerne gør alle-
rede meget. I Næstved og 
Vordingborg er forholdene 
for virksomhederne blevet 

bedre takket være en dedi-
keret indsats fra både po-
litikere og embedsmænd. 
Men den gode erhvervsind-
sats bør omfatte alle virk-
somheder, uanset størrel-
se.

Erhverv skaber velstand
Jeg tror, at langt de fleste 
virksomheder i området 
vil sætte pris på at blive 
kontaktet engang imellem. 
At få et ansigt på dem, der 
sidder i kommunen, så man 
ved, hvor man skal henven-
de sig, når man har brug for 
hjælp. Uanset om det hand-
ler om byggesagsbehand-
ling, sygedagpengesager 
eller hjælp til rekruttering, 
vil man som virksomhed 
gerne tages seriøst og ople-

ve, at ens henvendelser bli-
ver behandlet hurtigt - og 
det uanset ens størrelse.

Nu her, frem mod kom-
munalvalget, vil der være 
meget fokus på, hvem der 
kan sikre gode skoler til 
børnene, pleje til vores æl-
dre, velfungerende veje og 
god offentlig transport. Det 
fylder hos vælgerne og der-
med selvfølgelig også hos 
lokalpolitikerne, der jo alle 
ønsker at sætte retningen 
for kommunens udvikling 
de næste fire år.  

Men det er virksomhe-
derne, der skaber velstan-
den og sikrer, at der bliver 
råd til velfærden. Derfor 
er min bøn: Husk også er-
hvervslivet! Og husk de 
små virksomheder!

Husk de små virksomheder
Af Klaus Rønholt,  

formand for DI Sydsjælland 
og direktør i  

Lhoist Faxe Kalk A/S


