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Type af forrang Betegnelse i 
Optagelse.dk 

Hvem 
tildeler 
forrang 

Krav til ansøger Dokumentation Bemærkninger 

Ansøgere til ASF-
klasser 

ASF-klasse  
(Autisme 
Spektrum 
Forstyrrelser) 

Gymnasiet Kravene for optagelse i en ASF-
klasse er fastsat i § 26 i 
bekendtgørelse om optagelse 
på de gymnasiale uddannelser 
og om kapacitetsfastsættelse 
på institutioner for 
almengymnasiale uddannelser. 
 
Kontakt evt. gymnasiet og hør 
nærmere.  

Relevant dokumentation, fx 
lægeerklæring og anden 
obligatorisk dokumentation for, 
at du opfylder kravene for 
optagelse i ASF-klasse. 
Kontakt gymnasiet og hør 
nærmere. 

Du kan ønske forrang til 
optagelse i ASF-klasser på 
disse gymnasier: 
https://www.uvm.dk/gymnasi
ale-
uddannelser/uddannelser/asf-
klasser 
 

Ansøgere, der 
samtidig søger en 
plads på gymnasiets 
kostafdeling 

Plads på 
kostafdeling 

Gymnasiet Fastsættes af gymnasiet. 
Kontakt gymnasiet for at høre 
nærmere. 

Relevant dokumentation. Se på 
gymnasiets hjemmeside, om du 
skal vedlægge dokumentation 
for dit ønske om forrang. 

 

Ansøgere til særlige 
klasser for elever med 
funktionsnedsættelse 
eller tilsvarende 
svære vanskeligheder 
med behov for 
specialundervisning 
og anden 
specialpædagogisk 
bistand  

Klasser for elever 
med særlige 
behov (f.eks. 
ordblindhed)  

Gymnasiet Fastsættes af gymnasiet. 
Kontakt gymnasiet for at høre 
nærmere. 

Relevant dokumentation. Se på 
gymnasiets hjemmeside, om du 
skal vedlægge dokumentation 
for dit ønske om forrang. 

Du kan ønske forrang til 
særlige klasser med: 

 almindelig varighed – dvs. 
treårig stx, hhx og htx 
samt toårig hf og 

 forlænget varighed – dvs. 
fireårig stx, hhx og htx 
samt treårig hf 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/314
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/314
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/314
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/314
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/314
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/uddannelser/asf-klasser
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/uddannelser/asf-klasser
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/uddannelser/asf-klasser
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/uddannelser/asf-klasser


Type af forrang Betegnelse i 
Optagelse.dk 

Hvem 
tildeler 
forrang 

Krav til ansøger Dokumentation Bemærkninger 

Ansøgere til 
forlængede 
gymnasiale forløb  

Team Danmark 
(forlænget forløb) 

Gymnasiet Du skal være godkendt af Team 
Danmark.  
Hør nærmere ved at kontakte 
Team Danmark 
(https://teamdanmark.dk) eller 
evt. gymnasiet 

Relevant dokumentation, fx 
Team Danmark-godkendelse. 
Kontakt gymnasiet og hør, om 
du skal vedlægge yderligere 
dokumentation for dit ønske om 
forrang. 

Der skal være tale om 
forlængede forløb (treårig hf 
eller fireårig stx, hhx og htx) 
for, at du kan få tildelt forrang. 

Ansøgere til 
forlængede 
gymnasiale forløb 

Musikalsk 
Grundkursus 
(MGK) (forlænget 
forløb) 

Gymnasiet Du skal være optaget på 
Musikalsk Grundkursus.  
Hør nærmere ved at kontakte 
MGK Danmark 
(https://www.musikalskgrundk
ursus.dk) eller evt. gymnasiet. 

Relevant dokumentation, fx 
bevis for optagelse på MGK. 
Kontakt gymnasiet og hør, om 
du skal vedlægge yderligere 
dokumentation for dit ønske om 
forrang. 

Der skal være tale om 
forlængede forløb (treårig hf 
eller fireårig stx, hhx og htx) 
for, at du kan få tildelt forrang. 

Ansøgere til 
forlængede 
gymnasiale forløb 

Andre 
kunstneriske 
uddannelsesforløb 
(forlænget forløb) 

Gymnasiet Kontakt gymnasiet og hør 
nærmere. 

Relevant dokumentation. 
Kontakt gymnasiet og hør, om 
du skal vedlægge yderligere 
dokumentation for dit ønske om 
forrang. 

Der skal være tale om 
forlængede forløb (treårig hf 
eller fireårig stx, hhx og htx) 
for, at du kan få tildelt forrang. 

Ansøgere til 
forlængede 
gymnasiale forløb 

Hf-søfart (3-årigt 
forløb) 

Gymnasiet Fastsættes af gymnasiet. 
Kontakt gymnasiet for at høre 
nærmere. 

Relevant dokumentation. 
Kontakt gymnasiet og hør, om 
du skal vedlægge yderligere 
dokumentation for dit ønske om 
forrang. 

Der skal være tale om 
forlængede forløb (treårig hf 
eller fireårig stx, hhx og htx) 
for, at du kan få tildelt forrang. 

Ansøgere til 
profilgymnasier 

Profilgymnasium 
(musik) 

Gymnasiet Du skal opfylde de særlige krav 
til de faglige forudsætninger, 
som gymnasiet stiller. Kontakt 
gymnasiet og hør nærmere 

 Sankt Annæ Gymnasium 

 Aurehøj Gymnasium 

Relevant dokumentation. Se på 
gymnasiets hjemmeside, om du 
skal vedlægge dokumentation 
for dit ønske om forrang. 

Udbydes på Sankt Annæ 
Gymnasium og Aurehøj 
Gymnasium 

Ansøgere til 
profilgymnasier 

Profilgymnasium 
(kompetent 
medborgerskab) 

Gymnasiet Du skal opfylde de særlige krav 
til de faglige forudsætninger, 
som gymnasiet stiller. Kontakt 
gymnasiet og hør nærmere. 

Relevant dokumentation. Se på 
gymnasiets hjemmeside, om du 
skal vedlægge dokumentation 
for dit ønske om forrang. 

Udbydes på Frederiksberg 
Gymnasium 

https://teamdanmark.dk/
https://www.musikalskgrundkursus.dk/
https://www.musikalskgrundkursus.dk/
https://gymnasiet.sag.dk/optagelse/optagelseskrav-og-ansoegning/
https://aurehoej.dk/musikgymnasium/
https://frberg-gym.dk/profilgymnasium/kriterier-for-optag-paa-profil/
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Ansøgere til 
profilgymnasier 

Profilgymnasium 
(Global Citizenship 
Programme) 

Gymnasiet Du skal opfylde de særlige krav 
til de faglige forudsætninger, 
som gymnasiet stiller. Kontakt 
gymnasiet og hør nærmere. 

Relevant dokumentation. Se på 
gymnasiets hjemmeside, om du 
skal vedlægge dokumentation 
for dit ønske om forrang. 

Udbydes på Rysensteen 
Gymnasium 

Ansøgere til 
profilgymnasier 

Profilgymnasium 
(Profilgymnasium 
(elitestudieretning
erne) 

Gymnasiet Du skal opfylde de særlige krav 
til de faglige forudsætninger, 
som gymnasiet stiller. Kontakt 
gymnasiet og hør nærmere. 

Relevant dokumentation. Se på 
gymnasiets hjemmeside, om du 
skal vedlægge dokumentation 
for dit ønske om forrang. 

Udbydes på Niels Brock, Det 
Internationale Gymnasium. 

Ansøgere, som er 
vurderet til at have 
status som 
eliteidrætsudøver 
  

Kommunal 
eliteidræt 

Gymnasiet En kommunal 
eliteidrætsorganisation eller en 
af KL udpeget kommunal 
instans skal have vurderet, at 
det er af væsentlig betydning 
for din idrætslige udvikling, at 
du optages på det pågældende 
gymnasium. 

Relevant dokumentation, fx den 
kommunale godkendelse. 
Kontakt gymnasiet og hør, om 
du skal vedlægge yderligere 
dokumentation for dit ønske om 
forrang. 

Forrang kan ikke gives til 
ansøgere, der er vurderet af 
en lokal 
eliteidrætsorganisation. 

Ansøgere til 
forsøgsordninger 

Nordatlantisk 
gymnasieklasse 
 

Gymnasiet Fastsættes af gymnasiet. 
Kontakt evt. gymnasiet for at 
høre nærmere. 

Relevant dokumentation. Se på 
gymnasiets hjemmeside, om du 
skal vedlægge dokumentation 
for dit ønske om forrang. 

Udbydes på Gribskov 
Gymnasium 

Ansøgere til 
forsøgsordninger 

Stx-søfart 
(Maritim Student) 

Gymnasiet Fastsættes af gymnasiet. 
Kontakt evt. gymnasiet for at 
høre nærmere. 

Relevant dokumentation. Se på 
gymnasiets hjemmeside, om du 
skal vedlægge dokumentation 
for dit ønske om forrang. 

Udbydes på Frederikshavns 
Gymnasium 

Ansøgere til Pre-IB Pre-IB Gymnasiet Gymnasiet foretager en konkret 
vurdering af, om du kan 
optages på Pre-IB. 
 
Kontakt evt. gymnasiet for at 
høre nærmere. 

Relevant dokumentation. Se på 
gymnasiets hjemmeside, om du 
skal vedlægge dokumentation 
for dit ønske om forrang. 

Pre-IB er et forberedelsesår til 
selve IB-uddannelsen, som er 
en internationalt anerkendt 
studentereksamen. 
For ansøgere til Pre-IB, tilføjes 
forrangen automatisk. 

https://rysensteen.dk/vb/GCP/forudsaetninger_for_profilansoegere
https://nielsbrock.dk/handelsgymnasier/det-internationale-gymnasium/eliteprogrammer
https://www.nordatlantisk.dk/dansk/ansog-ngk/
https://www.frhavn-gym.dk/maritim-student
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Ansøgere, som ønsker 
IBB Shippinglinjen  

IBB Shippinglinjen Gymnasiet Fastsættes af gymnasiet. 
Kontakt gymnasiet for at høre 
nærmere. 

Relevant dokumentation. Se på 
gymnasiets hjemmeside, om du 
skal vedlægge dokumentation 
for dit ønske om forrang. 

Udbydes på Niels Brock, Det 
Internationale Gymnasium. 

Ansøgere til sjældne 
studieretninger 

Sjældne 
studieretninger  

Gymnasiet Fastsættes af gymnasiet. 
Kontakt gymnasiet for at høre 
nærmere. 

Der skal ikke vedlægges 
dokumentation 

Studieretninger, der kan 
tildeles forrang til, er de 
studieretninger, der fremgår 
af bilag 1 i 'Bekendtgørelse om 
ansøgning til de gymnasiale 
uddannelser og forrang for 
visse ansøgere', og som kun 
udbydes af ét gymnasium i 
hvert gymnasiesamarbejde. 

Handicap – primært 
fysiske handicaps 

Handicap (hensyn 
til tilgængelighed) 

Regionen Fastsættes af regionen. Kontakt 
regionen for at høre nærmere. 

Relevant dokumentation, fx 
lægeerklæring eller anden 
relevant sundhedsfaglig 
vurdering. Kontakt evt. regionen 
og hør, om du skal vedlægge 
yderligere dokumentation for 
dit ønske om forrang. 

Tildelingen af forrang knytter 
sig til den fysiske 
tilgængelighed på det enkelte 
gymnasium for ansøgere med 
handicap. Det forventes, at de 
fleste gymnasier er indrettet 
tilgængeligt for en ansøger 
med fysisk handicap. Forrang 
på grund af handicap vil derfor 
blive tildelt i helt særlige 
tilfælde. 

Ansøgere på 20 år 
eller derover, som 
søger toårig hf på 
VUC 

VUC Regionen Forrang tildeles automatisk på 
baggrund af ansøgers 
fødselsdato 

Der skal ikke vedlægges 
dokumentation. 

 

 

https://nielsbrock.dk/handelsgymnasier/det-internationale-gymnasium/hhx-ibb-shipping
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/160
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/160
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/160
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/160
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