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1

Indledning

Denne brugervejledning henvender sig til forældre eller værger, der skal underskrive
uddannelsesplan (9. eller 10. klasse) eller ansøgning (unge der ikke går i 9. eller
10.klasse) i Optagelse.dk.
Generelt er der mulighed for vejledning om tilmelding til ungdomsuddannelserne her.
Forældre til unge i 9.eller 10.klasse:
For forældre/værge der skal underskrive uddannelsesplanen for unge i 9. eller 10.klasse
skal uddannelsesplanen underskrives senest d.1. marts. Det er kun nødvendigt at en
forælder/værge at underskrive, men der er mulighed for to.
Forældre til unge under 18, der ikke går i 9. eller 10.klasse:
For forældre/værge til unge under 18, der ikke går i 9. eller 10.klasse. Her er det kun
muligt for en værge at underskrive ansøgningen.
Søger dit barn en gymnasial uddannelse skal ansøgningen underskrives senest 15.marts.
Det er op til den enkelte skole at afgøre om den vil modtage en ansøgning efter den
15.marts.
Søger dit barn ind på en erhvervsskole skal du orientere dig på skolens hjemmeside angående de præcise ansøgningsfrister.

© Styrelsen for It og Læring, 11. januar 2017

5

2 Forældre til unge i 9. eller 10.klasse.

2

Forældre til unge i 9. eller 10.klasse.

2.1 Adgang til uddannelsesplanen
Adgang til uddannelsesplanen, kan ske enten via Forælderlogin eller sammen med dit
barn via UNI•Login.
For at logge på skal du gå til forsiden af Optagelse.dk og vælge Søg ungdomsuddannelse
eller 10.klasse.

For at logge på via forælderlogin skal du dernæst vælge Forælderlogin.

Herefter logger du på med dit NemID.
Du får nu adgang til en oversigt, hvor du kan se oplysninger om dit barn/dine børn. Du
får adgang til det enkelte barns uddannelsesplan ved at klikke på cpr-nummeret. Hvis du
ikke kan se dit barns ansøgning når du logger ind, skyldes det formentligt at dit cprnummer ikke er registreret rigtigt på barnets ansøgning. Du kan kontakte skolen som
kan opdatere oplysningerne på Optagelse.dk, dette kan tage et par hverdage.

Du kan også logge på sammen med dit barn via deres UNI•login, dette er en mulighed,
hvis ikke dit CPR-nummer er registret på dit barn. Det kan du læse mere om i vejledningen til eleven i 9. eller 10.klasse.
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2.2 Uddannelsesplanen

2.2 Uddannelsesplanen
Uddannelsesplanen i Optagelse.dk er delt op i 6 faneblade:
Denne vejledning vedrører forældrenes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen.

2.2.1 Personlige oplysninger
På det første faneblad Personlige oplysninger findes barnets og forældremyndighedsindehavers registrerede personlige oplysninger.
Felterne e-mail og telefon kan udfyldes.
Hvis der er fejl i øvrige oplysninger, skal du kontakte skolen, som kan rette dem. Bemærk
det kan tage op til et par hverdage før rettelser kan ses. Når uddannelsesplanen er underskrevet er det ikke længere muligt at ændre i de personlige oplysninger.
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2 Forældre til unge i 9. eller 10.klasse.

2.2.2 Karakterer
På fanen Karakterer kan I se de karakterer, som skolen har registreret på barnet. Hvis I
mener, at der er fejl i karaktererne, skal I kontakte skolen. Skolen kan ikke rette karaktererne efter 1. februar, så det er vigtigt at få fat i dem inden.

2.2.3 Grundlag
På fanen Grundlag har barnet udfyldt oplysninger om personlige egenskaber og interesser, hvad han eller hun vil med ungdomsuddannelsen, eventuelle brobygningsforløb og
praktikophold.
Felterne vil i nogle tilfælde være udfyldt på forhånd. Hvis de ikke er udfyldt, kan I sammen udfylde felterne.
Hvis I skriver oplysningerne direkte på Optagelse.dk, skal I huske at gemme hvert 5-10
minut, så I ikke mister det, I har skrevet. Alternativt kan I skrive teksten i et tekstbehandlingsprogram og kopiere det ind på Optagelse.dk.

2.2.4 Uddannelsesønsker
På fanen Uddannelsesønsker har dit barn valgt, hvilke uddannelser, han eller hun ønsker
at søge. Det er muligt at ændre, tilføje og slette uddannelsesønsker frem til, at I som
forældre har underskrevet uddannelsesplanen.
Du kan læse mere om hvordan der tilføjes uddannelsesønsker i vejledningen til eleven i
9. eller 10.klasse.
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2.2 Uddannelsesplanen

2.2.5 Parathedsvurdering
På fanen Parathedsvurdering kan I se, om jeres barn er vurderet enten uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat.
I eksemplet er barnet vurderet ikke-uddannelsesparat til de gymnasiale uddannelser og
vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelserne.
Hvis barnet er vurderet ikke-uddannelsesparat til sit uddannelsesønske, skal I angive, om
I ønsker vurderingen revurderet. Hvis i ønsker vurderingen revurderet, skal I skrive en
kommentar om hvorfor. Vær opmærksom på, at du ikke kan redigere eller slette din
kommentar, når den først er tilføjet. Kommentaren kan ses af skolen, vejleder og den
søgte uddannelsesinstitution.
Hvis I angiver, at I ikke ønsker vurderingen revurderet, skal I vælge nye uddannelsesønsker, som barnet er vurderet uddannelsesparat til.

Vær opmærksom på, at der ikke altid er noget i begge sider af dette skærmbillede. Der
er kun noget i afsnittet, hvis dit barn tidligere har vist interesse for enten gymnasie eller
erhvervsuddannelse.
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2 Forældre til unge i 9. eller 10.klasse.

2.3

Underskrift og bilag

På fanen Underskrifter og bilag skal I som forældremyndighedsindehavere skrive under
på uddannelsesplanen med NemID.
Begge forældre kan underskrive uddannelsesplanen. Det er ikke nødvendigt, at begge
forældre skriver under, men mindst én forælder eller værge skal skrive under. Når første
forælder har skrevet under, kommer der en boks op, hvor den anden forælder kan underskrive. Selv processen er den samme for første og anden forælder.
Bemærk: Der lukkes for underskrift fra den anden forælder, når ansøgningen er afhentet. Det betyder, at den anden forælder skal underskrive samme dag, hvis I vil være
sikre på, at underskriften kommer med.

Når I har klikket på Signér, skal I angive om I ønsker at modtage en kvittering. Hvis I klikker på ja til dette, får I mulighed for at angive en email-adresse.

Når I har angivet, hvorvidt I ønsker en kvittering, får I mulighed for at underskrive med
NemID. Når den første forælder har underskrevet, kommer dennes navn og tidspunkt
for underskrift til at stå i feltet, og forælderen modtager en kvittering, hvis der er ønsket
en kvittering.

Hvis barnet er uddannelsesparat til sin 1. prioritet i uddannelsesplanen, afsendes uddannelsesplanen automatisk til 1.prioriteten når I underskriver.
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2.4 Status på ansøgningen

En eventuel videre behandling foretages af vejleder og Ungdommens Uddannelsesvejledning, efter du som forældre/værge har skrevet under. Hvis der er behov for, at I foretager jer yderligere, vil I blive kontaktet af en vejleder.

2.4 Status på ansøgningen
Der er fire forskellige statusser uddannelsesplanen kan være i. Øverst i højre hjørne kan
du se hvilken status uddannelsesplanen er i:

Under forberedelse
Når uddannelsesplanen er under forberedelse, er uddannelsesplanen ved at blive klar til
at blive sendt. Denne status har den så længe der er noget der skal foretages på uddannelsesplanen. Det vil sige har en uddannelsesplanen denne status, er der fortsat ting der
skal gøres.
Under vurdering
Når uddannelsesplanen er under vurdering, er uddannelsesplanen underskrevet af forælder og vejleder, men der skal foretages en afklaring af parathedsvurderingen. Det vil
sige, at har uddannelsesplanen denne status, indeholder uddannelsesplanen mindst et
uddannelsesønske, hvor eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat.
Klar til afhentning
Når uddannelsesplanen er klar til afhentning, er uddannelsesplanen underskrevet og
afsendt. Det vil sige, at uddannelsesplanen er klar til at blive hentet af 1.prioriteten.
Afhentet
Når uddannelsesplanen er afhentet, har elevens 1.prioritet afhentet uddannelsesplanen.
Når uddannelsesplanen har denne status er det ikke muligt at låse den op. Ved eventuelle ændringer skal uddannelsesstedet kontaktes.
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3

Forældre til unge under 18, der ikke går i 9. eller
10. klasse

3.1 Adgang til ansøgningen
Adgang til uddannelsesplanen, kan ske enten med dit eget NemID via Forælderlogin eller
dit barns NemID.
For at logge på skal du gå til forsiden af Optagelse.dk og vælge Søg ungdomsuddannelse
eller 10.klasse.

For at logge på med dit eget NemID skal du vælge Forælderlogin.

Herefter logger du ind med dit NemID.
Derefter klikker du på dit barns cpr nummer for at tilgå ansøgningen. Hvis du ikke kan se
dit barns ansøgning når du logger ind, skyldes det formentligt at dit cpr-nummer ikke er
registreret rigtigt på barnets ansøgning. Du kan bede dit barn logge ind med NemID og
tjekke at dit cpr-nummer er indtastet korrekt på ansøgningen. Det er vigtigt at der ikke
er bindestreg i cpr-nummeret.

Du kan også logge på sammen med dit barn og underskrive med dit NemID når barnet er
logget på. Det kan du læse mere om i vejledningen til ansøgere uden for skolen.
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3.2 Personlige oplysninger
Under Personlige oplysninger findes adresse oplysninger på dig og dit barn. Det er muligt
at redigere i dine personlige oplysninger, men adresse oplysninger på dit barn kommer
fra CPR-registret. Vær opmærksom på at der ikke skal være bindestreg i cpr nummeret.
Det er muligt at rette e-mail og telefonnummer på både dig og dit barn.
Husk at gemme oplysningerne.

Når I har underskrevet den første ansøgning er personoplysningerne låst for redigering,
og så er i nødt til at kontakte de steder dit barn har søgt, hvis der er ændringer.

3.3 Ansøgninger
Herefter vælges fanebladet Ansøgninger.
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3 Forældre til unge under 18, der ikke går i 9. eller 10. klasse

Klik herefter på ”Genoptag” for at tilgå ansøgningen, og det stadie ansøgningen er i.

3.4 Underskrift
Når du har klikket på Genoptag, og hvis dit barn har tilføjet et uddannelsesønske kommer du direkte til signereringssiden, hvor du som forælder skal underskrive ansøgningen.
Som forælder kan du underskrive ansøgningen selvom dit barn ikke har underskrevet
ansøgningen først. Dit barn kan ikke underskrive ansøgningen hvis du har underskrevet
først. Ansøgningen bliver sendt når du underskriver uanset om dit barn har underskrevet
eller ej. Vær opmærksom på at det kun er muligt for en forælder/værge at underskrive ansøgningen.
Du underskriver ved at trykke på Signer og underskrive med dit NemID

Når ansøgningen er underskrevet bliver der sendt en kvitteringsmail til den mailadresse,
dit barn har angivet i ansøgningen.
Når du som forælder har underskrevet ansøgningen med NemID og klikker på Luk kan
du under Afsendte ansøgninger se ansøgningens status. Når ansøgningen er afhentet af
den søgte skole, vil status skifte fra Ikke afhentet til Afhentet.
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3.5 Baggrundsoplysninger
Som forælder er det muligt at redigere i baggrundsoplysninger. Når den første ansøgning er underskrevet kan du ikke længere redigere i hvornår dit barn har forladt folkeskolen, men det er forsat muligt at tilføje skoleaktiviteter og relevante bilag.
Læs evt. mere om udfyldelse af baggrundsoplysninger i vejledningen Ansøger, der har
forladt skolen i afsnit 3.1.

3.6 Uddannelsesønsker
Som forælder er det muligt at tilføje nye uddannelsesønsker. Det er også muligt at
kommentere på allerede tilføjede uddannelsesønsker indtil ansøgningen på det pågældende uddannelsesønsker er underskrevet. Skal et uddannelsesønske rettet skal det
slettes og tilføjes på ny.
Læs evt. mere om tilføjelse af uddannelsesønsker i vejledningen Ansøger, der har forladt
skolen i afsnit 3.2.

Vær opmærksom på at dit barn kun kan have 5 aktive ansøgninger ad gangen.
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3.7

Bilags upload

Det er muligt at uploade bilag til allerede afsendte ansøgninger. Du skal klikke på clipsen
ud for den pågældende ansøgning.

Du får nu en pop-up. Du kan tilføje relevante bilag ved at klikke på Tilføj. Herefter udpeger du det bilag der skal vedhæftes.
Læs evt. mere om bilags upload i vejledningen Ansøger, der har forladt skolen i afsnit 4.
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