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1

Indledning

Denne brugervejledning henvender sig til forældre eller værger, der skal godkende, underskrive og afsende 9. og 10. klasse elevers uddannelsesplan i Optagelse.dk.
Forældre/værge skal underskrive uddannelsesplanen senest den 1. marts. Det er kun
nødvendigt at den ene forælder underskriver uddannelsesplanen.
Du har også mulighed for at få vejledning om tilmelding til ungdomsuddannelserne her:
http://www.ug.dk/optagelse

2

Adgang til uddannelsesplanen

Adgang til uddannelsesplanen, kan enten ske via ”Forælderlogin” eller dit barns
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 vælge ”Forælderlogin”.

Herefter logger du på med dit NemID.
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Så får du adgang til en oversigt, hvor du kan se dit barn/dine børn. Du får adgang til det
enkelte barns uddannelsesplan ved at klikke på cpr-nummeret.

For at logge på ved hjælp af dit barns UNI•Login vælges ”Søg ungdomsuddannelse eller
10.klasse”.

Herefter angives det i pop-up billedet, hvad dit barn er i gang med. Der vælges ”Går i 9.
klasse - 10. klasse”.

Herefter logges der på med barnets UNI•Login. UNI•Login er personligt og udleveret af
skolen. Såfremt der er problemer med UNI•Login kontaktes barnets skole.
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Uddannelsesplanen

Uddannelsesplanen i Optagelse.dk er delt op i 6 faneblade:

Denne vejledning vedrører forældrenes opgaver i forbindelse med uddannelsesplanen.

3.1

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.
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3.2

Karakterer

På fanen ”Karakterer” kan I se de karakterer der er registreret. Hvis I mener der er fejl i
karaktererne, skal I kontakte skolen.

3.3

Grundlag

På fanen ”Grundlag” er oplysninger om, hvem dit barn er, 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 regelmæssigt, så I ikke mister det I har skrevet. Alternativt kan I skrive teksten i et tekstbehandlingsprogram og kopiere det ind på Optagelse.dk.

3.4

Uddannelsesønsker

På fanen ”Uddannelsesønsker” har dit barn valgt, hvilke uddannelser der skal søges. Det
er muligt at ændre, tilføje og slette uddannelsesønsker frem til at I som forældre har
underskrevet uddannelsesplanen.

3.5

Parathedsvurdering

På fanen ”Parathedsvurdering” kan I se om dit barn er vurderet enten uddannelsesparat
eller ikke-uddannelsesparat.
Der er to muligheder for parathedsvurderingen. Barnet kan være vurderet uddannelsesparat til sine uddannelsesønsker. I eksemplet er barnet vurderet ikke uddannelsesparat til de gymnasiale uddannelser og vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelserne.

© Styrelsen for It og Læring, 10.11.2016

Hvis barnet er vurderet ikke-uddannelsesparat til sit uddannelsesønske, skal I angive om
I ønsker vurderingen revurderet. Hvis du ønsker vurderingen revurderet, skal du 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 du angiver, at du 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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3.6

Underskrift og bilag

På fanen ”Underskrifter og bilag” skal du som forældremyndighedsindehaver skrive under på uddannelsesplanen med dit NemID.
Der er plads til, at begge forældre kan underskrive uddannelsesplanen. Det er ikke nødvendigt, at begge forældre skriver under, men mindst én forælder eller værge skal skrive
under. Bemærk, at der lukkes for underskrift fra 2. forælder, når ansøgningen er afhentet. Det betyder, at 2. forælder skal underskrive samme dag, hvis I vil være sikre på at
underskriften kommer med.

Når du har trykket Signér, skal du angive om du ønsker at modtage en kvittering, hvis du
siger ja til dette får du mulighed for at angive en mail-adresse.

Når du har angivet om du ønsker en kvittering får du mulighed for at underskrive med
NemID. Når du har underskrevet, kommer dit navn og tidspunkt for underskrift til at stå i
feltet, og du modtager en kvittering, hvis du har ønsket dette.

Hvis barnet er uddannelsesparat til sin 1. prioritet i uddannelsesplanen, afsendes uddannelsesplanen automatisk til 1.prioriteten når du underskriver.
En eventuel videre behandling foretages af vejleder og Ungdommens Uddannelsesvejledning, efter I som forældre/værge har skrevet under. Hvis der er behov for, at I foretager jer yderligere, vil I blive kontaktet af en vejleder.
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