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Vejledning om betinget optagelse på erhvervsuddannelserne og sommerkurser 

Ansøgere, der ikke opfylder kravet om et karaktergennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik ved 9. 

eller 10. klasseprøver eller har et tilsvarende, dokumenteret resultat ved en tilsvarende prøve, kan opta-

ges, hvis den ansøgte skole ud fra en helhedsvurdering på baggrund af en centralt stillet prøve og en 

samtale med ansøgeren (optagelsesprøve) vurderer, at ansøgeren kan gennemføre en erhvervsuddannel-

se.  

 

De ansøgere, som ikke opfylder adgangskravet, og som heller ikke består optagelsesprøven på er-

hvervsskolen, kan som et forsøg blive tilbudt optagelse, som gøres betinget af, at de gennemfører et 

sommerkursus og derefter består optagelsesprøven. Tilbuddet gælder kun ansøgere, som søger om op-

tagelse på erhvervsuddannelserne i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse eller senest i august måned 

året efter, at de har forladt 9. eller 10. klasse. 

 

 

Forsøg med sommerkurser i 15 kommuner 

Forsøget med sommerkurser udbydes af 15 kommuner for en toårig periode: Aalborg, Aarhus, Egedal, 

Esbjerg, Helsingør, Holbæk, Horsens, Høje-Taastrup, København, Lolland, Næstved, Odense, Vejle, 

Viborg og Sønderborg. 

 

Målgruppe for betinget optagelse og sommerkurser 

Målgruppen for betinget optagelse og sommerkursus er ansøgere uden uddannelsesaftale, som søger 

om optagelse på grundforløbets første del senest i august måned året efter, at de har forladt 9. eller 10. 

klasse og som: 

 ikke opfylder kravet om et karaktergennemsnit på mindst 2 i henholdsvis dansk og matematik 

ved 9. eller 10. klasse prøver og 

 ikke har bestået den centralt stillede prøve og 

 som erhvervsskolen vurderer er tæt på at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse og motive-

ret for at tilegne sig de nødvendige forudsætninger 

 

Optagelse på sommerkurser 

Alle ansøgere, som er i målgruppen for betinget optagelse og sommerkursus, kan tilbydes optagelse på 

sommerkursus. Den erhvervsskole, hvor elever har været til optagelsesprøve, kan tilbyde ansøgere be-

tinget optagelse og sommerkursus, hvis skolen vurderer at ansøger er tæt på at kunne gennemføre en 

erhvervsuddannelse og er motiveret for at tilegne sig de nødvendige forudsætninger. Ansøgere, som er 
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tilbudt betinget optag, meddeler UU i sin hjemkommune, om de ønsker det tilbudte sommerkursus. 

UU varetager koordinationen af optagelse på sommerkursus i de 15 kommuner.  

 

Fordeling af ansøgere på sommerkurser 

Ansøgere til sommerkurser, som har bopæl i en af de kommuner, der udbyder sommerkurser, har for-

trinsret til kurserne. Hvis antallet af ansøgere til sommerkursus i kommunen overstiger antal pladser på 

kurset, foretager UU fordelingen af pladserne. Kommuner, som afholder sommerkurserne, meddeler 

Undervisningsministeriet om evt. ledige pladser. Ansøgere til sommerkurser fra andre kommuner for-

deles af UU.  

 

Sommerkurserne 

Sommerkursernes indhold, tilrettelæggelse og varighed er forskellige i de 15 kommuner. Liste med kon-

taktpersoner til sommerkurserne er vedlagt i bilag 1.  

 

Optagelsesprøve til erhvervsuddannelserne efter gennemført sommerkursus 

Elever på sommerkursus skal rette henvendelse til erhvervsskolen for at deltage i den nye optagelses-

prøve. Undervisningsministeriet opfordrer erhvervsskolerne til ved samtalen i forbindelse med den 

første optagelsesprøve, at aftale konkret tidspunkt for den anden optagelsesprøve med ansøgere. 

 

Gældende regler 

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse nr. 1192 af 12. november 2014 om forsøg med betinget opta-

gelse på erhvervsuddannelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 717 af 26. maj 2015. 

 

 

Tidsplan for optagelse og afvikling af betinget optag og sommerkurser 2015 

   

24. juni: Optagelsesprøve i dansk 

 

25. juni: Optagelsesprøve i matematik  

 

Når resultaterne foreligger: samtale med ansøgerne 

 

Senest 6. juli sender erhvervsskolen afgørelse om optagelse/betinget optagelse til UU i ansøgers hjem-

kommune 

 

Senest 9. juli giver ansøgere, som har fået tilbudt betinget optagelse, besked til UU i hjemkommunen 

om ønske om plads på kommunens sommerkurser 

 

Senest 10. juli giver UU kommunen, som afholder sommerkurser, besked om tildelingen af ansøgere 

(med bopæl i kommunen)  

 

Kommunen oplyser straks om kurset aflyses på grund af for få deltagere jf. bekendtgørelse nr. 1192 af 

12. november 2014 om forsøg med betinget optagelse på erhvervsuddannelser, som ændret ved be-

kendtgørelse nr. 717 af 26. maj 2015. 
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Senest 13. juli kl. 16 oplyser kommunen Undervisningsministeriet antallet af ledige pladser på 

ug@stil.dk  

 

14. juli efter kl. 12 offentliggør Undervisningsministeriet på: www.ug.dk/sommerkurser antal ledige 

pladser på sommerkurser i de enkelte kommuner.  

 

Senest 16. juli skal ansøgere, der er tilbudt betinget optagelse men som ikke er optaget på sommerkur-

sus, give besked til UU i hjemkommunen, om de ønsker optagelse på kurset i en anden kommune 

 

Senest 17. juli giver UU besked til UU i de kommuner, som afholder sommerkurser, hvilke ansøgere 

uden bopæl i den pågældende kommune, der ønsker optagelse på sommerkurset. UU afgør, hvilke an-

søgere, der kan optages, hvis der er flere ansøgere end der er pladser 

 

Herefter afvikles sommerkurset 

 

Senest 7. august retter ansøgere, som har deltaget på sommerkurser henvendelse til erhvervsskolen for 

at deltage i ny optagelsesprøve. 

 

 
  

mailto:ug@stil.dk
http://www.ug.dk/sommerkurser
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Bilag 1 

Kontaktpersoner for sommerkurser 

Horsens Peter Kristoffersen pkri@horsens.dk  

30 70 58 48 

Århus Elin Poulsen elpou@aarhus.dk 21 84 38 70 

Odense Kim-Yen Nguyen kyn@odense.dk 65 51 51 51 

Høje Tåstrup Mette Sørensen MetteSoer@htk.dk 
43 59 19 49 

Egedal Trine Christensen Trine.christensen@egekom.dk  

72 59 92 07 

Næstved Lis Eriksen  Cheri@naestved.dk 55 88 49 33 

Holbæk Søren Moses  snm@holb.dk 

72 36 61 51 

Viborg Børge Hansen bha@viborg.dk 40 45 32 31 

Sønderborg Erik B. Hansen ebha@sonderborg.dk 
88 72 52 58  

Helsingør Mette Hultgren Mhu37@hesingor.dk 25 31 11 39 

Aalborg Vivi Kirch vk-skole@aalborg.dk 
99 82 42 60 

Vejle Kim Ledel kimle@vejle.dk 
76 81 50 50 

København Nina Raaschou niraas@buf.kk.dk  
26 72 16 89 

Esbjerg Anders Winther aw@esbjergkommune.dk   
76 16 62 64 

Lolland Søren Skovbølling sossk@lolland.dk 

20 44 97 82 
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