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Forord
Denne vejledning er til alle involverede, når en elev 
i grundskolen skal vurderes uddannelsesparat og 
søge videre til en ungdomsuddannelse. Vejledningen 
beskriver i korte træk, hvem der har ansvar for hvilke 
opgaver og tidsfrister for opgaverne. 

Erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 har betydet 
ændringer i disse processer.  

Ændringerne betyder bl.a., at elever i 8 klasse skal 
have vurderet deres faglige, personlige og sociale 
forudsætninger for at begynde og gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Det der kaldes en uddannelses-
parathedsvurdering (UPV).  Den tidlige vurdering i 8. 
klasse vil give bedre forudsætninger for at støtte de 
elever, der endnu ikke er uddannelsesparate, inden 
de skal have en endelig vurdering af deres uddannel-
sesparathed i slutningen af 9. eller 10. klasse. 
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8. klasse 

Uddannelses- 
parathedsvurdering (UPV)

– Når en elev skal have en uddannelsesparathedsvurdering 

Hvorfor en vurdering i 8.klasse?
Det sker for at give skolen og vejledningen bedre 
forudsætninger for at hjælpe elever, der ikke umid-
delbart er uddannelsesparate. Disse elever kan få en 
særlig skole- og vejledningsindsats, der skal støtte 
dem i at blive parate til at påbegynde og gennemføre 
en ungdomsuddannelse ved afslutningen af 9. 
klasse. 

Hvem skal have en UPV?
Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) gælder 
for alle elever i folkeskolen, den kommunale 
ungdomsskole, friskoler, private grundskoler (frie 
grundskoler), efterskoler og frie fagskoler. 

Hvornår er en elev uddannelsesparat?
En elev er uddannelsesparat, når eleven i 8. klasse 
har et karaktergennemsnit på mindst 4 og af skolen 
vurderes at opfylde de personlige og sociale forud-
sætninger. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at 
være uddannelsesparat. Vurderingen skal foretages i 
forhold til den uddannelsesområde, den unge vælger 
(erhvervsuddannelse og/eller gymnasial uddannelse) 
– også selv om eleven påtænker at gå i 10.klasse først.

Fakta

De personlige kriterier: 
Selvstændighed, motivation, ansvarlighed,  
mødestabilitet og valgparathed. 

De sociale forudsætninger: 
Samarbejdsevne, respekt og tolerance)
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For skoler, hvor Ungdommens Uddannelses- 
vejledning (UU) står for vejledningen gælder:
Hvis en elev i 8.klasse ikke umiddelbart opfylder de 
faglige, de personlige eller sociale kriterier for at 
være uddannelsesparat, skal eleven vurderes af UU.  

UU skal vurdere, om elever ikke er uddannelsesparat 
og der derfor skal sættes en særlig skole- og vejled-
ningsindsats i gang, så eleven kan være uddannel-
sesparat i slutningen af 9. klasse. Det er skolens 
leder og UU-vejlederen, der sammen fastlægger og 
gennemfører den målrettede indsats.

På efterskoler og de frie grundskoler, hvor UU 
ikke står for vejledningen, er det skolens leder, som 
vurderer elevens uddannelsesparathed og bestem-
mer, hvilken indsats skolen skal sætte i gang. 

På skoler, der ikke giver standpunktskarakterer 
eller tilsvarende, afgør skolen, om elevens faglige 
niveau svarer til mindst 4 i gennemsnit af fag, der 
kan sammenlignes med de fag i folkeskolen, der 
gives standpunktskarakterer i.

Hvis en elev vurderes ikke-uddannelsesparat i 8 klasse
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Tidsfrister

For skolen: 

Senest 1. december Skoler, hvor UU står for vejledningen skal inden 1. december have 
overført eller indtastet 8. klasse elevernes sociale og personlige forud-
sætninger samt standpunktskarakterer eller faglige forudsætninger til 
www.optagelse.dk 

Senest 1. februar Skoler, hvor UU ikke står for vejledningen skal inden 1. februar lave en 
UPV af eleverne i 8. klasse.  Skolen skal overføre eller indtaste 8. klasse 
elevernes personlige og sociale forudsætninger samt standpunktskarak-
terer eller faglige forudsætninger til www.optagelse.dk  

For Ungdommens Uddannelsesvejledning  
på skoler, hvor UU står for vejledningen

Senest 15. januar (UU) For elever, der ikke opfylder alle tre kriterier for at være uddannel-
sesparat (de faglige, personlige og sociale) foretager UU en helheds-
vurdering, hvorvidt eleven er uddannelsesparat. UU vurderer både 
ud fra elevens faglige forudsætninger og skolens vurdering af elevens 
personlige og sociale forudsætninger. UU og skolen sætter en særlig 
målrettet skole- og vejledningsindsats i gang for at støtte eleven til at 
være uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse. UU er ansvarlig for 
vejledningsdelen, skolens leder for skoledelen. Der er tale om en fælles 
indsats, som skole og UU samarbejder om. 
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9. klasse

– Hvad der sker året efter den
første vurdering af en elevs UPV

Hvis en elev allerede er  
vurderet uddannelsesparat 
i 8.klasse

En elev, som er vurderet uddannelsesparat i 
8. klasse, skal kun have en fornyet vurdering i
9. klasse, hvis elevens faglige niveau falder eller,
hvis skolen vurderer, at eleven ikke længere opfylder
de sociale og personlige forudsætninger.
En elev, der ønsker en erhvervsuddannelse, opfylder
de faglige forudsætninger, hvis eleven har et
gennemsnit i standpunktskaraktererne for hvert af
fagene dansk og matematik på mindst 2.
På en skole, der ikke giver standpunktskarakterer
eller tilsvarende, skal skolens leder vurdere, om
elevens faglige niveau svarer til et gennemsnit på
mindst 2 i dansk og matematik..

En elev, som er vurderet uddannelsesparat, skal 
sammen med sine forældre lave en uddannel-
sesplan på www.optagelse.dk og sende den til 
første prioritet af sine uddannelsesønsker på 
uddannelsesplanen.

Hvis eleven søger en anden kategori af ungdoms-
uddannelse (erhvervsuddannelse eller gymnasial 
uddannelse) end den han/hun er vurderet til i 8. 
klasse, skal eleven have en ny vurdering af UU.

Hvis en elev er vurderet 
ikke-uddannelsesparat  
i 8. klasse

En elev, som i 8. klasse blev vurderet ikke-uddan-
nelsesparat, skal i 8. og 9. klasse have en særlig 
målrettet skole – og vejledningsindsats, som kan 
støtte eleven til at kunne begynde og fuldføre en 
ungdomsuddannelse efter afslutningen af 9. klasse.

Eleven skal bl.a. tilbydes individuelle eller gruppeba-
serede forløb med vejledning og deltage i obligatorisk 
brobygning i 2-10 dage (det gælder for elever i 
folkeskolen samt i de kommunale ungdomsskolers 
heltidsundervisning).  
Brobygning kan tilbydes ikke-uddannelsesparate 
elever i 9. klasse på frie grundskoler, efterskoler og 
frie fagskoler. Det er skolens leder, der bestemmer 
om brobygning skal indgå.

Hvis en elev ønsker en gymnasial ungdomsuddan-
nelse, bruger UU elevens standpunktskarakterer til 
at vurdere de faglige forudsætninger.

På skoler, hvor UU står for vejledningen, skal 
vejlederen sørge for, at ikke-uddannelsesparate 
elever laver en uddannelsesplan på www.optagelse.
dk i samarbejde med forældre og vejleder. 
På skoler, hvor UU ikke står for vejledningen, skal 
skolens leder sørge for, at eleven laver en uddan-
nelsesplan på www.optagelse.dk i samarbejde med 
forældrene.
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Tidsfrister

For grundskoler: 

Senest 1. december På skoler, hvor UU står for vejledningen, skal senest 1. december have 
overført eller indtastet 9. klasse elevernes sociale og personlige forud-
sætninger, samt standpunktskarakterer eller faglige forudsætninger til 
www.optagelse.dk 

Senest 1. februar På skoler, hvor UU ikke står for vejledningen skal senest 1. februar 
overføre eller indtaste 9. klasse elevernes sociale og personlige forud-
sætninger samt standpunktskarakterer eller faglige forudsætninger til 
www.optagelse.dk  
Skolen vurderer om evt. ændringer i fagligt niveau eller personlige og 
sociale forudsætninger giver anledning til at ændre vurderingen af 
elevens uddannelsesparathed. 

 Skoler, hvor UU ikke står for vejledningen, sender en uddannelsesplan 
for de ikke-uddannelsesparate elever til UU-centeret i elevens hjemkom-
mune. UU-centret vurderer derefter, om den unge er uddannelsesparat.

For Ungdommens Uddannelsesvejledning 
på skoler, hvor UU står for vejledningen

Senest 15. januar (UU) UU skal vurdere uddannelsesparatheden til den/de ønskede grupper af 
ungdomsuddannelser for:

 -  de elever, der i 8. klasse var vurderet ikke-uddannelsesparate
 -  de elever, der tidligere er vurderet uddannelsesparate, men hvis 

faglige niveau er faldet
 -  de elever, hvor skolens leder har vurderet, at de sociale og personlige 

forudsætninger ikke længere er opfyldt
 -  de elever, der har søgt en anden type ungdomsuddannelse end i 8. 

klasse.

Senest 1. februar UU i en elevs hjemkommune modtager uddannelsesplaner for de 
ikke-uddannelsesparate elever fra skoler, hvor UU ikke står for vejled-
ningen, vurderer, om den unge er uddannelsesparat.
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En elev søger om optagelse på en uddannelse ved at 
skrive sit uddannelsesønske i uddannelsesplanen 
(tilmeldingen) på www.optagelse.dk.

Hvis eleven er vurderet uddannelsesparat, skal elev 
og forældre selv sørge for at sende uddannelses- 
planen (tilmeldingen) til uddannelsesinstitutionen 
på www.optagelse.dk.

Hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat,  
er det UU, som sender uddannelsesplanen fra  
www.optagelse.dk , når elev og forældre har under-
skrevet planen.

9. og 10. klasse

Tilmelding til 
ungdomsuddannelse
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Tidsfrister og opgaver

For grundskoler 

Senest 1. december Skoler, hvor UU står for vejledningen overfører eller indtaster det antal

Senest 1. februar

Senest 16. juni

Juli/august

år, hvor eleven har fulgt undervisning i fagene tysk og fransk. Samtidig 
skal skolen overfører standpunktskaraktererne i www.optagelse.dk

Skoler, hvor UU ikke står for vejledningen, overfører eller indtaster det 
antal år, som eleven har fulgt undervisning i tysk og fransk i  
www.optagelse.dk  Samtidig overfører skolen standpunktskaraktererne 
i www.optagelse.dk . 

Skoler, hvor UU ikke står for vejledningen, sender en uddannelses- 
plan for de ikke-uddannelsesparate elever til UU-centeret i elevens 
hjemkommune. UU-centret vurderer derefter, om den unge er  
uddannelsesparat.

Alle skoler sender prøvekaraktererne for dansk og matematik til 
www.optagelse.dk

Alle skoler skal overføre alle prøvekarakterer for eleverne i 9. og 10. 
klasse til www.optagelse.dk
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Tidsfrister og opgaver

For Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Senest 15. marts UU skal sammen med elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparate, 
lave en uddannelsesplan. UU sender planen til den uddannelsesinsti-
tution, eleven søger som første prioritet. Der skal stå i planen, hvis 
forældre eller elev er uenig i vurderingen.

 UU skal revurdere de elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparate af 
skoler, hvor UU ikke står for vejledningen.  
Hvis UU vurderer, at en elev er uddannelsesparat, sender centret uddan-
nelsesplanen til den uddannelsesinstitution, eleven søger som første 
prioritet.  
Hvis UU vurderer, at eleven ikke er uddannelsesparat, og elev og foræl-
dre ønsker en revurdering, skal UU sende elevens uddannelsesplan til en 
modtagende institution. Uddannelsesinstitutionen skal dernæst lave en 
revurdering af elevens uddannelsesparathed.

Senest 30. april UU har revideret uddannelsesplaner med nye uddannelsesønsker for 
de elever, der har været til revurdering og er vurderet ikke-uddan-
nelsesparate af de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. UU sender 
uddannelsesplanerne til elevernes ny første prioritet.

8. juli UU modtager uddannelsesplaner for de elever, som har været til optagel-
sesprøve og/eller revurdering på en erhvervsskole og ikke er optaget. UU 
reviderer dernæst uddannelsesplanen med nye uddannelsesønsker for 
disse elever.
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Tidsfrister og opgaver

For skoler, som udbyder  
ungdomsuddannelser og 10. klasse

Senest 17. november De gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal have oprettet 
uddannelsesudbud i www.optagelse.dk 

Senest 30. november Øvrige skoler skal have oprettet uddannelsesudbud i www.optagelse.dk

Senest 15. april De gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal have revurderet en elevs 
uddannelsesparathed (hvis eleven ikke er uddannelsesparat og ønsker 
en revurdering) og sende resultatet til eleven og UU.

Senest 1. juni Ansøgere til gymnasiale uddannelser og 10. klasse skal have modtaget 
skriftligt svar fra uddannelsesinstitutionen, om de er optaget. 

Ultimo juni Erhvervsskoler skal senest syv dage efter at have modtaget prøvekarakte-
rerne fra grundskolen, give ansøgere, der opfylder adgangskravet, skriftlig 
besked om optagelse. 
Erhvervsskoler skal give ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene til 
erhvervsuddannelser, et skriftligt tilbud om en optagelsesprøve. Det skal 
ske senest tre dage efter, at institutionen har modtaget resultaterne i 9. og 
10. klasseprøverne i dansk og matematik.

Senest 8. juli Erhvervsskolerne skal have revurderet de ikke-uddannelsesparate elever 
i forbindelse med optagelsesprøver til erhvervsuddannelserne. Desuden 
skal både eleven og UU have besked om resultatet.
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Love og 
bekendtgørelser

Inspirationshæfte

Regler for uddannelsesparathed og processerne 
ved valg af ungdomsuddannelse findes i Lov om 
vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til 
uddannelse, beskæftigelse mv., jf. lovbekendtgørelse 
nr. 995 af 12. september 2014:  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=164530 og i bekendtgørelse nr. 839 af 30, juni 
2014 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannel-
sesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddan-
nelse med senere ændringer:  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=164133.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 
har udgivet et inspirationshæfte om vurdering af de 
personlige og sociale forudsætninger:  
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/
Vejl/2014/141014%20Folder%20til%20laerere%20
Uddannelsesparathed.pdf




