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Tak for din ansøgning om optagelse på stx på Stenhus Gymnasium
Jeg skal hermed bekræfte, at vi har modtaget din ansøgning.
Der vil nu blive reserveret en plads til dig på en gymnasieskole, men det er imidlertid for tidligt at orientere
dig om hvilket gymnasium, der bliver reserveret en plads til dig på.
Fordelingsudvalget vil i løbet af april foretage en fordeling af ansøgerne, og du vil senest den 1. maj 2019 få
tilsendt et brev i din e-boks fra det gymnasium, hvor der er reserveret en plads til dig på.
Jeg skal gøre dig opmærksom på, at optagelse på den gymnasieskole, hvor der bliver reserveret plads til dig
på, er betinget af, at du afslutter din folkeskolegang efter gældende regler, og at du opfylder adgangskravene
for optagelse på stx*.
Hvis ikke du opfylder adgangskravene for optagelse på stx, skal du til en optagelsesprøve fredag den 14. juni
2019 og en efterfølgende optagelsessamtale.
Udover ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, skal ansøgere fra prøvefrie skoler, ansøgere, der
ikke har fulgt undervisning i 2. fremmedsprog i det krævede omfang, ansøgere, der har været syge ved en af
prøverne ved folkeskolens afgangseksamen, ansøgere, der ikke har søgt om optagelse i direkte forlængelse
af 9. eller 10. klasse, samt ansøgere, der har søgt om optagelse for sent, til optagelsesprøve fredag den 14.
juni 2019 og en efterfølgende optagelsessamtale med rektor på den skole, du har søgt om optagelse på som
1. prioritet.
Hvis du skal til optagelsesprøve, får du en særskilt indkaldelse fra den skole, du har søgt som 1. prioritet, i din
e-boks.

Med venlig hilsen

Per Farbøl
Rektor
*se bilag
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Adgangskrav til stx
For at være sikker på optagelse på stx direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende krav:
• Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse med mindst 5,0 i gennemsnit af
de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
• Bestå folkeskolens afgangseksamen
• Få mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen*
• Have fulgt undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, eller undervisning, der står mål hermed
• Have sendt ansøgning og studievalgsportfolio senest den 1. marts via www.optagelse.dk
* Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver, men opfylder de andre
adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du:
• Får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver
eller
• Får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale
med rektor på det ønskede gymnasium
Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat, men opnår et gennemsnit på mindst 6,0 i de bunde prøvefag til
folkeskolens afgangseksamen, opfylder du karakterkravet for optagelse. Husk at du også skal opfylde de
øvrige adgangskrav.
For at være sikker på optagelse på stx efter 10. klasse skal du opfylde følgende krav:
• Være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende
standpunktskarakterer i 10. klasse
• Følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9.
klassesprøver eller 10. klassesprøver i alle tre fag
• Have bestået folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse
• Have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9.
klasse**
• Have fulgt undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog
6.-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-2015, og som søger optagelse i 2019.
• Have sendt ansøgning og studievalgsportfolio senest den 1. marts via www.optagelse.dk
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**Hvis du ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver i 9. klasse, har du stadig krav på at blive
optaget, hvis du:
•
•

•

Fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse
eller
Fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse og gennemfører en
vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium
eller
Forbedrer dine karakterer ved prøverne i 10. klasse, så du opnår et gennemsnit på mindst 5,0 i de
lovbundne prøver

Hvis du ikke opfylder adgangskravene for optagelse:
Hvis ikke du opfylder adgangskravene til den uddannelse, du gerne vil gå på, bliver du indkaldt til en
optagelsesprøve og en efterfølgende optagelsessamtale på den skole, du har søgt om optagelse på som 1.
prioritet. Det er skolen, der vurderer, om du på baggrund af optagelsesprøven og optagelsessamtalen kan
optages.

Kilde: www.ug.dk

