
   
 

 

Kære  

Du har søgt ind på en treårig gymnasial uddannelse og har fået reserveret en plads på Sct. 
Knuds Gymnasium. 

Da du kommer fra en prøvefri skole, kan vi først vurdere, om du kan optages på uddannel-
sen, når du har været til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale. 

I dette brev kan du læse information om optagelsesprøven og -samtalen. Det er vigtigt, at du 
orienterer dig grundigt i brevet.  

Optagelsesprøven afholdes d. xx. måned 20år kl. 10-14 på Sct Knuds Gymnasium, 
Læssøegade 154, 5230 Odense M, i idrætshallen. Mødetidspunktet er kl. 9:00. Du kan 
forlade prøvelokalet, hvis du er færdig før kl. 14, men du kan ikke tage dine ting med ud, før 
alle prøver er afsluttet. 

Optagelsessamtalen foregår xxxdag d. xx. måned i tidsrummet kl. xx-xx. Du skal 
møde på skolens kontor. Vi beder dig bekræfte tidspunktet på ansc@sctknud-gym.dk senest 
d. xx. måned 20år. 

Du skal møde op til både prøven og samtalen, da du ellers mister din mulighed for at blive 
optaget på uddannelsen.  

Vær opmærksom på, at du er indkaldt til optagelsesprøven på baggrund af oplysningerne i 
Optagelse.dk på nuværende tidspunkt. Vi ved, der kan stadig kan ske ændringer. Kontakt os 
meget gerne, hvis du ved, der inden optagelsesprøven er sket/sker ændringer, der har be-
tydning for, om du skal til optagelsesprøve eller ej. 

Om optagelsesprøven 
Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, 
matematik og fysik/kemi. Prøven varer fire timer. 

Når du møder op på prøvedagen, vil du få anvist din plads, få information om det praktiske 
i forhold til prøven og blive orienteret om prøvereglerne. 
Det er vigtigt, at du møder op til tiden. Hvis du ikke møder op til mødetidspunktet, har du 
ikke krav på at deltage i optagelsesprøven.  

Når du ankommer, skal du henvende dig til Rikke Juel Enemærke på kontoret. 

Du skal medbringe: 
- Billedlegitimation – fx pas 
- En computer med oplader, hvis du har mulighed for det (vi fraråder Chromebook af 

hensyn til afviklingen i Netprøver.dk) 
- Lommeregner – IKKE som en app på din mobil 
- Det periodiske system 
- Ordbøger – evt. ordbogen.com 
- Skriveredskaber 
- Dit UNI-Login. 
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Hvis du ikke har mulighed for at medbringe en computer, skal du give gymnasiet besked på 
63115676/ ansc@sctknud-gym.dk senest den xx. måned 20år. Gymnasiet vil da forsøge at 
finde en lånecomputer til dig. Alternativt må du lave prøven på papir. 

Vi anbefaler, at du inden prøven har testet dit udstyr på Netprøver.dk’s Elev demo på fa-
nen Elev. 

Under prøven er det ikke tilladt at bruge internettet som fagligt hjælpemiddel eller foretage 
søgninger på internettet, fx ved hjælp af Google. Det er heller ikke tilladt at kommunikere 
med omverdenen. Alle øvrige hjælpemidler er tilladte, fx lærebøger, formelsamlinger, ord-
bøger og noter. Disse hjælpemidler kan enten medbringes downloaded til computeren eller 
på papir. Skolen tillader, at online ordbøger kan benyttes via direkte genvej på din compu-
ters skrivebord. 

Bedømmelsen er en samlet vurdering af din individuelle besvarelse. Prøven bliver bedømt 
med »bestået« eller »ikke bestået« af to censorer udpeget af Undervisningsministeriet. 

Du kan læse mere om krav til software på ministeriets hjemmeside på følgende link: 
uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse  

Tilmelding til optagelsesprøven 
Du tilmelder dig prøven ved at møde op. Du behøver derfor ikke tilmelde dig forud for prø-
ven. Dit fremmøde er ensbetydende med, at du giver samtykke til, at skolen tager et billede 
af dig til brug ved den mundtlige samtale. 

Husk billedlegitimation 
Det er meget vigtigt, at du husker billedlegitimation, fx dit pas, så du kan identificere dig 
selv.  

Hvis du er forhindret i at deltage til optagelsesprøven og optagelsessamtalen 
Hvis du allerede nu ved, at du ikke kan/ikke ønsker at deltage i prøven eller samtalen, eller 
hvis du på dagen bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom eller anden uforudseelig 
grund, skal du give besked til gymnasiet hurtigst muligt på ansc@sctknud-gym.dk eller ringe 
til gymnasiets kontor på 63115676. 

Forberedelse til prøven 
Du kan forberede dig på optagelsesprøven ved at lave de vejledende opgavesæt, der ligger 
på ministeriets hjemmeside på følgende link: 
uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse  

Om optagelsessamtalen   
Efter optagelsesprøven skal du til optagelsessamtale, og her vil Uddannelsesleder Rikke Juel 
Enemærke eller Rektor Susan Mose og evt. en studievejleder være til stede. 
Formålet med optagelsessamtalen er at afdække dine personlige og sociale forudsætninger 
for at gennemføre en gymnasieuddannelse. Ved samtalen bliver du også oplyst om resultatet 
af optagelsesprøven. 
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På baggrund af både optagelsesprøven og -samtalen vurderer vi, om du kan blive optaget på 
uddannelsen. Du kan som udgangspunkt ikke blive optaget, hvis du ikke består optagelses-
prøven. 

Særlige forhold 
Du skal give gymnasiet besked om eventuelle særlige forhold i forbindelse med prøvesitua-
tionen, fx om du er ordblind og har behov for forlænget tid til prøven, eller om der er andre 
særlige forhold, der gør sig gældende. Det er dit eget ansvar at give gymnasiet besked inden 
optagelsesprøven.  
Du skal kontakte gymnasiet og aftale nærmere på 63115676/ ansc@sctknud-gym.dk senest 
d. xx. måned 20år. Inden prøven skal du fremvise dokumentation, fx kopi af ordblindetest, 
lægeerklæring eller lignende, for at du behøver ekstra tid.  

Hvornår får du besked om, du er optaget?  
Du vil få direkte besked, om du er optaget på uddannelsen i din og i dine forældres e-Boks 
senest d. xx. måned 20år. 

Andre uddannelsesmuligheder, hvis du ikke består optagelsesprøven 
Hvis du efter optagelsesprøven og -samtalen ikke bliver optaget på uddannelsen, har du mu-
lighed for at anmode om en ny vurdering efter en ny optagelsesprøve og ny optagelsessam-
tale. Du kan kun blive vurderet to gange i alt.  

Hvis du ikke består optagelsesprøven og ikke har skrevet andre uddannelsesønsker på din 
prioritetsliste i optagelse.dk end gymnasiale uddannelser, bør du hurtigst muligt tage kon-
takt til din UU-vejleder, så I sammen kan lægge en alternativ plan. 

Hvis du ikke bliver optaget på den gymnasiale uddannelse, kan du overveje: 
- En erhvervsuddannelse 
- En erhvervsuddannelse med eux 
- Eller – hvis du har søgt en treårig gymnasial uddannelse og går i 10. klasse – en hf-

uddannelse 
- Og endelig: hvis du går i 9. klasse, kan du overveje 10. klasse og vente et år med at 

søge ind på en ungdomsuddannelse. 

Mere information 
Du kan læse mere om adgangskravene og optagelsesreglerne til de forskellige ungdomsud-
dannelser på ug.dk. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til ansc@sctknud-gym.dk eller ringe til 
gymnasiets kontor på 6311 5660. 

Med venlig hilsen 
 

Susan Mose, rektor 
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