Kom godt igennem optagelse.dk
- En guide for dig der forlader 9. eller 10.klasse

Brug denne guide til at søge optag på:
EUD/EUX (Med skriftlig uddannelsesaftale)

Guide til udfyldelse i optagelse.dk
1. Bemærk at denne guide skal bruges hvis du ønsker optag på EUD/EUX (og du har en underskrevet
uddannelsesaftale). Vil du ansøge en anden uddannelse (eller anden type 10.klasse) skal du finde
den guide der passer til det som du vil.
2. Tænd din computer og gå på internettet.

3. Tast optagelse.dk ind i adressebjælken ØVERST på din skærm.
4. Hvis du har gjort det rigtigt, ser din skærm nu sådan ud:

5. Klik på den grønne bjælke (du kan se den ud for den røde pil på billedet ovenover).
6. Hvis du har gjort det rigtigt ser din skærm nu sådan ud:

7. Klik på Log på med Unilogin (du kan se knappen ud for den røde pil på billedet ovenover).
8. Log på

9. Hvis du har gjort det rigtigt ser din skærm nu sådan ud:

10. Det første du nu skal gøre er at tjekke at dine personlige oplysninger (og dine forældres) er
korrekte. Se de røde pile på billedet ovenover for at finde de personlige oplysninger.
Er der fejl i oplysningerne, skal du kontakte skolens kontor og få dem rettet.
11. Klik på fanebladet Uddannelsesønsker (se de røde pile på billedet nedenunder):

12. Nu skal du udfylde dit uddannelsesønske. Se på billedet nedenunder:

13. Det første du skal gøre er at klikke på pilen ved Postnummer knappen.
Vælg 4000-4999.
14. Nu skal du klikke på pilen ved Uddannelsesområde.
Vælg Erhvervsuddannelse.
15. Under Jeg har en skriftlig uddannelsesaftale, klik på den runde Ja knap.
Nu ser din skærm sådan ud:

16. Klik på pilen ved Vælg grundforløb. Vælg Grundforløb 2.del. (Se den røde pil på billedet herover).
17. Nu åbner et langt gardin med alle uddannelsesmuligheder. Vælg den uddannelse som passer til din
situation. (Se den lodrette pil på billedet herover).
Nu ser din skærm sådan ud:

18. Nu skal du vælge det uddannelsessted som du vil på. Klik på Det uddannelsessted der passer bedst
til din situation. (Se den øverste røde pil på billedet herover).

19. Bemærk! Hvis du HAR en uddannelsesaftale (lærepladsaftale) SKAL den vedhæftes i ansøgningen.
(Se stjernen på billedet ovenover). Længere nede i denne guide forklarer vi hvordan du gør det..

20. Ønsker du at tage uddannelsen som en EUX uddannelse, skal du klikke på Jeg er interesseret i eux.
(Se den nederste pil på billedet ovenover). Hvis du IKKE vil have en eux, skal du ikke gøre noget.
21. Nederst på skærmen skal du nu klikke på Tilføj uddannelse knappen.
Din skærm ser nu sådan ud:

22. Klik på fanebladet Studievalgsportfolio. (Se den røde pil på billedet herunder).

23. Inden du gør mere skal du sørge for at du har fået lagt din skriftlige lærepladsaftale på din
computers skrivebord.
24. Klik nu på Vedhæft andre bilag. (Se den røde pil på billedet ovenover).

25. Vedhæft lærepladsaftalen ved at følge anvisninger som kommer frem.

HAR DU EN STUDIEVALGSPORTFOLIO I UNG.UNOUNG.DK, SKAL DU GÅ TIL PKT. 28 NU!
Sådan vedhæfter du en Uddannelsesplan:
26. Nu skal du have fundet din uddannelsesplan frem.
Du finder den inde på ung.unoung.dk (log på med Unilogin). Tjek at du har udfyldt din
uddannelsesplan og download den til din computers skrivebord.
Hvis du er i tvivl om hvordan du får udfyldt resten af din uddannelsesplan, kan du følge Guide til
udfyldelse af uddannelsesplan. Den har du eller dine forældre fået tilsendt på Aula.
27. Klik igen på Vedhæft andre bilag og upload uddannelsesplanen fra dit skrivebord (følg igen de
anvisninger som dukker op).
Sådan Vedhæfter du en Studievalgsportfolio:
28. Klik på fanebladet Studievalgsportfolio
Nu ser din skærm sådan ud:

29. Inden du gør mere, skal du have fundet din studievalgsportfolio frem.
Du finder studievalgsportfolioen inde på ung.unoung.dk (log på med Unilogin). Tjek at du har
udfyldt din portfolio og download den til din computers skrivebord.
30. Klik på Vedhæft studievalgsportfolio og upload den fra dit skrivebord (se den røde pil (til venstre)
på billedet herover). Følg de anvisninger der dukker op på skærmen.

31. Klik på fanebladet Underskrift. Du kan finde fanebladet ved at se på billedet nedenunder:

32. Nu skal du selv godkende din ansøgning.
Du godkender ved at klikke på Godkend ansøgning.
33. Bed din mor eller far om at godkende og underskrive din ansøgning. De skal klikke på Underskriv
knappen. Se på den nederste pil på billedet herover.

Vær opmærksom på at dine forældre skal bruge deres Nem Id til at underskrive
ansøgningen med.

Din ansøgning skal være foretaget inden d. 1.marts 2021.
Hvis ansøgningen driller, skal du kontakte din vejleder.

