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Indledning 

Denne brugervejledning henvender sig til ansøgere, der har forladt grundskolen, og som 

skal lave en ansøgning til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse i Optagelse.dk. 

Du har også mulighed for at få vejledning om tilmelding til ungdomsuddannelserne her: 

http://www.ug.dk/optagelse 

 

http://www.ug.dk/optagelse
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1 Login 

Hvis du har dansk CPR-nummer, skal du bruge NemID til at logge på Optagelse.dk.  

Hvis du ikke har dansk CPR-nummer, skal du bruge din e-mail til at logge på. 

Gå til forsiden af Optagelse.dk og klik på Søg ungdomsuddannelse. 

 

På den næste side skal du igen klikke på Søg ungdomsuddannelse. 

 

Derefter kommer der en pop-up, hvor du skal angive, hvad du er i gang med.  

 

Det første punkt er for ansøgere, som stadig går i skole, så du skal vælge den af de efter-

følgende muligheder, som passer på din situation. 

Derefter skal du angive, om du har dansk CPR-nummer, og du skal vælge hvilket skoleår, 

du vil søge uddannelse i. 



1  Login 
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Bemærk, at uddannelser, der har studiestart før sommerferien 2015, skal søges i sko-

leåret 2014/2015.  

Hvis du har dansk CPR-nummer, skal du nu logge på med dit NemID 

 

 

Hvis du ikke har dansk CPR-nummer, skal du bruge din e-mailadresse til at logge på med. 

 
 

Angiv din e-mailadresse, og vælg hvilket skoleår du vil søge uddannelse i. Når du har 

trykket Ok, vil du efter kort tid modtage en e-mail med et link. Klik på linket i mailen for 

at logge ind. 



 3.1  Baggrund 
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2 Personlige oplysninger 

Når du logger på, starter du på fanebladet Personlige oplysninger.  

Hvis du logger på med NemID, hentes dine personlige oplysninger fra CPR-registret.  

Hvis du er logget ind med e-mailløsningen, skal du selv udfylde felterne. 

Er du over 18 år, skal du kun udfylde oplysninger om dig selv. Hvis du er under 18 år, skal 

du også udfylde oplysninger om dine forældre/værge. 

 

Når du har udfyldt felterne skal du trykke på Gem. 

 

 



3  Ansøgninger 
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3 Ansøgninger 

Når du har gemt de personlige oplysninger, skal du gå til fanen Ansøgninger. 

 

Her kan du oprette nye ansøgninger og se ansøgninger, du er i gang med eller allerede 

har afsendt. Du kan oprette op til 5 ansøgninger. 

 

Tryk på Opret ny ansøgning. 

 

3.1 Baggrund 

I det første billede skal du udfylde baggrundsoplysninger, som gælder for alle de ansøg-

ninger, du afsender.  



 3.1  Baggrund 
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Øverst angiver du, hvornår du har afsluttet folkeskolen. Angiv hvilket klassetrin og hvil-

ket årstal, du har afsluttet. 

 

Under Anden skoleaktivitet kan du angive andre skoleaktiviteter som f.eks. produktions-

skole, højskole eller anden skoleaktivitet, der er relevant for din ansøgning. 

 

Når du har udfyldt felterne, skal du trykke på Tilføj skoleaktivitet, og aktiviteten gemmes 

i listen nedenfor.  

 



3  Ansøgninger 
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Yderst til højre på listen kan du angive, om skoleaktiviteten skal inkluderes i den ansøg-

ning, du er i gang med. Vil du ansøge flere uddannelser, kan du nøjes med at sende in-

formationen til de uddannelser, hvor det er relevant. 

Nederst kan du tilføje relevante bilag til ansøgningen. Disse er også generelle, men det 

er muligt at sortere hvilke bilag, der skal medsendes de enkelte ansøgninger.  

 

Tryk på Tilføj og find den fil på din computer, som du vil uploade. Der kan kun uploades 

dokumenter i PDF-format. 

 

Når du har uploadet filen, skal du give den et sigende navn og trykke på OK. 

 

Bilaget er nu på listen over tilføjede bilag. Du kan undlade at medsende et bilag ved at 

fjerne fluebenet i boksen ud for de enkelte bilag. 

 

Tryk på Gem nederst til højre for at gemme. 

 



 3.2  Uddannelsesønsker 
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Tryk nu på pilen nederst i højre hjørne for at gå videre til uddannelsesønsker. 

 

3.2 Uddannelsesønsker 

Du skal nu vælge hvilken uddannelse, du vil søge. 

 

Start med at vælge hvilket Uddannelsesområde, du vil søge. 

 

3.2.1 Erhvervsuddannelse 

Hvis du har valgt erhvervsuddannelse, skal du angive, om du har en skriftlig uddannel-

sesaftale. 

 

Du skal nu vælge hvilket grundforløb du vil starte på. Du kan angive, om du kun vil se 

uddannelsessteder, der tilbyder EUX. 

 

Vælg et grundforløb på listen. 



3  Ansøgninger 
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Du skal nu vælge inden for hvilket postnummer eller i hvilken region, du vil søge. 

 

Du kan kun sortere på ét af felterne. 

Når du har valgt postnummer eller region får du en liste over uddannelsessteder, der 

tilbyder uddannelsen. 

 

Tryk på pilen eller navnet for det sted du vil søge.  

Hvis der er flere uddannelser, f.eks. med forskellig studiestart, skal du nu angive hvilken 

du vil søge.  

 

Når du har valgt uddannelse, kan der være flere felter, der skal udfyldes. 



 3.2  Uddannelsesønsker 
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Når du har udfyldt felterne skal du trykke på Tilføj uddannelse. 

 

 

Du får nu en oversigt over den uddannelse, du har valgt. 

 

Tryk på pilen nederst til højre for at gå til siden for underskrift eller godkendelse af din 

ansøgning. 

 



3  Ansøgninger 
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3.2.2 Gymnasial uddannelse 

Hvis du har valgt en gymnasial uddannelse, skal du vælge hvilken type gymnasial uddan-

nelse, du vil søge ind på. 

 

Du skal nu vælge inden for hvilket postnummer eller i hvilken region, du vil søge. 

 

Når du har valgt postnummer eller region, får du en liste over uddannelsessteder der 

tilbyder uddannelsen. Du kan kun sortere på ét af felterne. 

 

Tryk på pilen eller navnet for det uddannelsessted, du vil søge. 

Vælg herefter hvilken studieretning, du vil søge. 

 

Du skal nu vælge studieretningsfag og ekstra fag. Der kan være flere valgmuligheder og 

felter på forskellige studieretninger. 



 3.2  Uddannelsesønsker 
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Når du har udfyldt felterne skal du trykke på Tilføj uddannelse. 

 

Du får nu en oversigt over den uddannelse, du har valgt. 

 

Tryk på pilen nederst til højre for at gå til siden for underskrift eller godkendelse af din 

ansøgning. 

 

 

 

 



3  Ansøgninger 
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3.2.3 10. klasse 

Hvis du vil søge en 10. klasse, skal du først vælge hvilken type af 10. klasse, du vil søge 

ind på. 

 

Du skal nu vælge inden for hvilket postnummer eller region, du vil søge. 

 

Når du har valgt postnummer eller region får du en liste over skoler, der tilbyder den 

type 10. klasse, du vil søge. 

 

Tryk på pilen eller navnet for det sted, du vil søge. 

Når du har valgt skole, skal du vælge, hvilken studieretning du ønsker. Det kan være, at 

skolen kun har én studieretning, men hvis skolen har flere studieretninger, skal du vælge 

den, som du gerne vil have. 

Du skal nu vælge hvilke fag du vil have, og der kan være flere felter der skal udfyldes. 

 

 

 



 3.2  Uddannelsesønsker 
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Når du har udfyldt felterne, skal du trykke på Tilføj uddannelse. 

  

Du får nu en oversigt over den uddannelse, du har valgt. 

 

Tryk på pilen nederst til højre for at gå til siden for underskrift eller godkendelse af din 

ansøgning. 

 

 

 



4  Underskriv eller godkend 
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4 Underskriv eller godkend 

Hvis du er logget på med NemID, kan du underskrive og afsende ansøgningen med det 

samme.  

Hvis du ikke har dansk CPR og er logget på med e-mailløsningen, skal du udskrive en 

blanket som du skal underskrive og sende til uddannelsesstedet. 

4.1  Over 18 år, logget ind med NemID 

Hvis du er over 18 år, skal du selv underskrive ansøgningen med dit NemID. Hvis du har 

flere ansøgninger, skal du underskrive hver enkelt ansøgning.  

Tryk på Ansøgers signering. 

 

Underskriv med dit NemID. 

 

Du kan se, af hvem og hvornår en ansøgning er underskrevet. 

Nederst kan du hente en kopi af ansøgningen som PDF-fil ved at trykke på Ansøg-

ning.pdf.  

 

 



 4.2  Under 18 år, logget på med NemID 
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4.2 Under 18 år, logget på med NemID 

Hvis du er under 18 år, skal du selv og dine forældre/værge underskrive ansøgningen 

med NemID. Hvis du har flere ansøgninger, skal I underskrive hver enkelt ansøgning.  

Tryk på Ansøgers signering. 

 

Du skal nu underskrive med dit eget NemID.  

 

Tryk nu på Signer i boksen for forældremyndighedsindehavers signering. 

 

Dine forældre/værge skal nu underskrive med deres NemID. Hvis du har udfyldt infor-

mationer om begge forældre, er der mulighed for, at de begge underskriver med hver 

deres NemID, men det er kun nødvendigt, at én forælder underskriver for at afsende 

ansøgningen. 

Du kan se af hvem og hvornår en ansøgning er underskrevet. 

 



4  Underskriv eller godkend 
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Nederst kan du hente en kopi af ansøgningen som PDF-fil ved at trykke på Ansøg-

ning.pdf.  

 

På oversigten kan du se afsendte ansøgninger. 

 

Ansøgninger, der ikke er færdige, kan også ses i oversigten. Du kan trykke på knappen 

Genoptag for at fortsætte ansøgningen. 

 

4.3 Logget ind med e-mailløsningen 

Har du ikke dansk CPR og er logget ind med e-mailløsningen, skal du for hver ansøgning 

udskrive en følgeskrivelse med et ansøgningsID, som du skal underskrive og indsende til 

uddannelsesstedet. De kan ikke hente din ansøgning på optagelse.dk, før de har modta-

get følgeskrivelsen med ansøgningsID og underskriften. 

På siden for godkendelse skal du trykke på Ansøgers godkendelse. 

 

Du får nu en pop-up med et link. Tryk på Uddannelsesplan.pdf. 

 

Åben filen og udskriv dokumentet. 



 4.3  Logget ind med e-mailløsningen 

   

© Styrelsen for It og Læring, 12.02.2015 23 

 

Er du over 18 år, skal du selv underskrive dokumentet. Er du under 18 år, skal dine for-

ældre/værge også underskrive. 

 

Når du har underskrevet dokumentet, skal du sende det til uddannelsesstedet. Adressen 

står øverst i dokumentet. 

 

 

 

 

 

 



5  Eftersende bilag 
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5 Eftersende bilag 

På oversigten kan du se afsendte ansøgninger. 

 

Ansøgninger, som du ikke har færdiggjort, kan også ses i oversigten. Du kan trykke på 

knappen Genoptag for at fortsætte din ansøgning. 

 

Hvis du vil uploade bilag til allerede afsendte ansøgninger, skal du trykke på klipsen ud 

for den pågældende ansøgning. 

 

Du får nu en pop-up. Tryk på Tilføj og find den fil, du vil uploade. Der kan kun uploades 

dokumenter i PDF-format. 

 

Giv nu filen et sigende navn og tryk OK for at uploade. 
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Bilag er nu uploadet og kan ses på listen nederst. 

 

 

 

Tryk på Gem for at gemme ændringerne. 

 

Du får nu en advarsel, da det ikke bagefter er muligt at fjerne bilag fra afsendte ansøg-

ninger.  

 


