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Informationsbrev om indberetning af udbud 2016 

Alle gymnasiale institutioner skal i perioden fra den 12. oktober til den 

23. november 2016 indberette deres udbud for det kommende skoleår 

2017/18 til Optagelse.dk. 

 

 

Nye regler for udbud af studieretninger, fagpakker og fag 

Som følge af den politiske aftale af 3. juni 2016 om styrkede gymnasiale 

uddannelser forventes der indført nye regler for udbud af studieretninger 

og fag på de treårige gymnasiale uddannelser og for udbud af fagpakker 

og fag på hf.  

 

For hhx, htx og stx gælder det, at de hidtidige muligheder for udbud af 

studieretninger forventes begrænset til en række centralt fastlagte studie-

retninger på de enkelte uddannelser. De centralt fastlagte studieretninger 

fremgår af side 18-20 i aftaleteksten og af § 26 samt bilag 1 i det udkast 

til forslag om lov om de gymnasiale uddannelser, som blev sendt i høring 

d. 26. august 2016. 

 

Da lovforslaget om de gymnasiale uddannelser forventes vedtaget med 

ikrafttrædelse fra skoleåret 2017-18, skal institutionernes indberetning af 

udbud for det kommende skoleår 2017-18 foretages i henhold til det 

forventede regelgrundlag. 

 

Derudover skal institutionerne som tidligere indberette følgende: 

 

- Udbud af 2. fremmedsprog (hhx, stx) 

- Udbud af kunstnerisk fag (stx) 

- Udbud af praktisk-musisk fag (hf), herunder (som følge af den 

politiske aftale) også idræt 

 

 

http://uvm.dk/-/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF16/Jun/160603-Styrkede-gymnasiale-uddannelser.ashx
http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/7882832a-fc3a-46df-aba7-210a41524355/Udkast%20til%20hovedlovforslag.pdf
http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/7882832a-fc3a-46df-aba7-210a41524355/Udkast%20til%20hovedlovforslag.pdf
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Afskaffelse af forhåndstilkendegivelsen 

Med den politiske aftale og udkastet til lovforslaget forventes forhånds-

tilkendegivelsen om ønsket studieretning på hhx, htx og stx samt fagpak-

ke på hf afskaffet. Dette betyder, at eleven derfor kun vil kunne søge 

optagelse på bestemte institutioner/afdelinger på Optagelse.dk – og ikke 

på bestemte studieretninger/fagpakker.  

 

Eleven vil fortsat skulle angive enkelte andre ønsker i forbindelse med 

sin ansøgning på optagelse.dk: 2. fremmedsprog (hhx, stx), kunstnerisk 

fag (stx), praktisk-musisk fag / idræt (hf) 

 

Endelig vil eleven i kommentarfeltet på Optagelse.dk eventuelt kunne 

anføre: 

 

- Ønske om en af de centralt fastlagte, men sjældent udbudte stu-

dieretninger, som efter aftale i fordelingsudvalget kun udbydes på 

én skole, og hvis ansøgere derfor kan prioriteres af institutionen i 

forbindelse med optagelsen, jf. optagelsesbekendtgørelsens § 29, 

stk. 1.  

 

Og som tidligere år: 

 

- Ønske om optagelse på en institution, der er godkendt med en 

særlig profil, og som derfor – efter en vurdering af elevens rele-

vante, faglige forudsætninger ift. den særlige profil – vil kunne 

prioriteres i forbindelse med optagelsen, jf. optagelsesbekendtgø-

relsens § 29, stk. 2. 

- Andre forhold der fx omfattes af optagelsesbekendtgørelsens § 

28, stk 1.  

 

Eventuel dispensation til lokale studieretninger 

Som det desuden fremgår af den politiske aftale og udkastet til lovforsla-

get, forventes der mulighed for at søge om dispensation til udbud af lo-

kale studieretninger med særlige fag eller med en særlig faglig profil.  

 

Det er forventningen, at der kun kan gives dispensation i meget begræn-

set omfang. 

 

Rammerne for dispensationsansøgninger til lokale studieretninger frem-

går af udkastet til lovforslaget (s. 102):  

 

Det er ikke hensigten med bestemmelsen, at institutionerne nu gennem konkret god-

kendelse skal have mulighed for alligevel at udbyde de mange studieretninger, som de 

udbyder i dag, men som bliver afskaffet med de centralt fastsatte studieretninger. Der 

vil kun undtagelsesvist kunne gives godkendelse til enkeltinstitutioner til udbud af en 

studieretning, som omfatter en af de fagkombinationer, som bliver afskaffet med de 

centralt fastsatte studieretninger. Bestemmelsen forudsættes således anvendt i relation 
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til udvikling af særlige lokale styrkepositioner eller studieretninger, der er så specialise-

rede, at de ikke bør udbydes bredt, men udelukkende et eller få steder i landet. 

 

Det er en betingelse for godkendelse, at den ansøgte studieretning lever op til de samme 

principper, som de centralt fastsatte studieretninger. Det indebærer, at studieretnings-

fagene har gode muligheder for fagligt samspil, og at studieretningen giver direkte ad-

gang til videregående uddannelser inden for det faglige område, som den retter sig mod.  

 

Det indebærer også som altovervejende hovedregel, at en lokal studieretning kun kan 

blive godkendt, hvis den indeholder to fag på mindst A- og B-niveau i uddannelsen til 

teknisk studentereksamen og to fag på A-niveau i uddannelsen til merkantil studen-

tereksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen. Herved sikres det, at kra-

vene om henholdsvis fire og tre fag på A-niveau i de tre uddannelser opfyldes gennem 

kombinationen af obligatoriske fag og studieretningsfag, og det sikres, at studieretnin-

gerne har et ensartet og højt fagligt niveau. 

 

For at kunne opnå godkendelse skal institutionen endvidere kunne dokumentere et 

helt særegent fagligt miljø, som ikke findes eller umiddelbart vil kunne etableres på 

andre institutioner, og som vil give særligt gode muligheder for at udfolde den fagkom-

bination, der ansøges om. En godkendelse vil typisk forudsætte, at institutionen har 

undervisere med særlige kompetencer inden for det fagområde, der søges om godkendel-

se til. En særlig faglig profil vil til dels, men ikke udelukkende, kunne tilvejebringes 

gennem samarbejder med virksomheder, kulturinstitutioner eller andre samarbejds-

partnere i ind- og udland. 

 

Der vil ikke kunne opnås godkendelse alene med henvisning til at rekruttere elever, 

eller fordi der er efterspørgsel efter bestemte fag. 

 

Alle institutioner har gode muligheder for at etablere et særligt fagligt miljø i forbindel-

se med udbud af bestemte valgfag. Endvidere vil der være mulighed for at opnå tilla-

delse til at udbyde forsøgsvalgfag efter reglerne om forsøg i lovforslagets § 69, stk. 1. 

En eventuel ansøgning om en særlig studie-retning vil derfor skulle indeholde væsentli-

ge argumenter for, at det pågældende fag ønskes udbudt i en særlig studieretning. 

 

Fristen for eventuelt at søge om dispensation til en lokal studieretning er 

mandag d. 26. september 2016.  

 

 

Indberetning og godkendelsesproces 

STIL (Styrelsen for It og Læring) og Gymnasie- og Tilsynskontoret i 

STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) samarbejder om at få 

processen til at forløbe så optimalt som muligt under de givne vilkår.  

 

Det indebærer, at vi beder institutionerne om følgende: 

 

- Overhold tidsfristen for indberetning: onsdag d. 23. november 

2016. 
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- Ansøgningsperioden skal anføres til at være fra den 1. januar 

2017 og i hvert fald frem til den 1. maj 2017 af hensyn til mulig-

hed for elektronisk ansøgning fra ansøgere, der søger efter an-

søgningsfristens udløb. Dette ændrer ikke ved, at kun elever fra 

9.-10. klasse, der har søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil 

kunne have retskrav på optagelse. 

- Overhold bestemmelserne om, hvordan jeres udbud skal sam-

mensættes i henhold til det forventede regelgrundlag (se oven-

for), og anfør studieretningsfagene nøjagtig i den rækkefølge, der 

fremgår af bilaget s. 23-25 i udkastet til lovforslaget. Selvom det 

på nuværende tidspunkt fortsat er teknisk muligt på Optagelse.dk 

at sammensætte studieretninger for hhx, htx og stx, som ikke le-

ver op til det forventede regelgrundlag, vil sådanne studieretnin-

ger ikke blive godkendt. 

- Vær opmærksom på, at jeres udbud er bindende for jer. Udbud-

det skal ligge i optagelse.dk den 1. december, og eleverne kan sø-

ge optagelse fra starten af januar. 

- I skal derfor læse grundig korrektur, når I har indtastet jeres ud-

bud. Lav meget gerne et print af det og få andre til at være kor-

rekturlæsere, så fejl fanges, inden I markerer udbuddet ”klar til 

godkendelse” til os. 

- Endelig minder vi om, at skolerne på ug.dk, ”Adgangskortet” har 

et redskab til at informere om de videreuddannelsesmuligheder, 

der knytter sig til hver enkelt af jeres udbud. I er forpligtet til at 

informere om videreuddannelsesmulighederne, og det gøres me-

get enkelt ved at linke til søgeresultaterne på Adgangskortet fra 

jeres hjemmeside. Bemærk: I skal have et link for hvert af jeres 

studieretningsudbud m.v. Adgangskortet findes her: 

https://ug.dk/vaerktoej/adgangskortet/#/  

 

Kommer I til at lave et udbud, der ikke er i overensstemmelse med det 

forventede regelgrundlag, vil I blive bedt om at ændre udbuddet i løbet 

af den godkendelsesproces, som STIL og Gymnasie- og Tilsynskontoret 

i STUK gennemfører i perioden oktober-december.  

 

Vi bestræber os på, at alle udbud er godkendte den 1. december. Heref-

ter kan kun egentlige fejl i forhold til det forventede regelgrundlag rettes. 

Husk at eventuelle fejl også skal rettes på jeres hjemmesider, hvor jeres 

uddannelsesudbud skal være offentliggjorte senest 1. december.  

 

Der kan ikke ændres i udbuddet efter at optagelse.dk er åbnet for ansøg-

ninger. Det har nemlig den konsekvens, at nogle ansøgere har nået at 

søge med udgangspunkt i et udbud, som sidenhen ændres. 

 

 

https://ug.dk/vaerktoej/adgangskortet/#/
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Oprettelse af udbud i Optagelse.dk 

En vejledning til oprettelse af uddannelsesudbud for de gymnasiale ud-

dannelser findes her: 

http://www.optagelse.dk/vejledninger/pdf/udbud-gymnasial-

uddannelse.pdf  

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jens Refslund Poulsen    

Gymnasie- og Tilsynskontoret, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Jens.Refslund.Poulsen@stukuvm.dk     

Direkte telefon: +45 25 65 92 06 

 

 

Ulrik Sølgaard-Nielsen 

Styrelsen for IT og Læring 

ulrik.solgaard-nielsen@stil.dk   

Direkte telefon: +45 25 23 42 40 

 

 

http://www.optagelse.dk/vejledninger/pdf/udbud-gymnasial-uddannelse.pdf
http://www.optagelse.dk/vejledninger/pdf/udbud-gymnasial-uddannelse.pdf
mailto:Jens.Refslund.Poulsen@stukuvm.dk
mailto:ulrik.solgaard-nielsen@stil.dk

