
 

 

Kære kommende student 

Læseferien står for døren, og tiden på Frederiksberg VUC & STX er snart ovre. Jeg vil gerne ønske dig al 
mulig held og lykke fremover.  

De sidste måneder har på mange måder været en anderledes afslutning for jer alle, men selv om du 
snart ikke længere går på Frederiksberg VUC & STX, er du stadig meget velkommen til at kontakte os i 
Studievalg Danmark, hvis du har spørgsmål om uddannelse og karriere. Der venter en helt ny verden på 
den anden side af sommerferien, hvad enten du skal holde sabbat og tage en pause fra bøger og 
lektier, eller du begynder på en uddannelse, hvor du får mulighed for at fordybe dig i lige netop det, du 
har interesse for.  

I denne hilsen har jeg samlet nyttige links, informationer og andet godt, som kan være relevant for dig 
nu eller på et senere tidspunkt. 

 Studievalg Danmark kan altid findes via studievalg.dk 
 Du kan booke en tid til vejledning i hele Danmark via book.studievalg.dk. Er du i tvivl om, 

hvordan booking fungerer, så se filmen her 
 På optagelse.dk søger du om optagelse på videregående uddannelse såvel som 

erhvervsuddannelse. Her finder du også en film om, hvordan du udfylder din ansøgning. Husk, 
kvote 1 ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12  

 Trænger du til at få genopfrisket det helt generelle omkring, hvordan du bliver optaget på en 
videregående uddannelse? Så læs mere og se filmen her  

 Går du med sabbat-drømme i maven? Se dette oplæg omkring sabbatår 
 Den planlagte genberegning af gennemsnittet, hvis man supplerer, er udsat. Det betyder, at du 

ikke vil få genberegnet dit gennemsnit, hvis du supplerer for at opfylde specifikke adgangskrav. 
Vi har, fra Studievalgs side, tidligere informeret jer om, at supplering i nogle tilfælde vil kunne 
trække ned i dit gennemsnit – aldrig op. Det gælder nu tidligst for dem, der bliver studenter i 
2021 eller senere. Se mere på ug.dk  Og man kan stadig ikke forbedre sit gennemsnit. 

Har du allerede søgt ind på en videregående uddannelse? 

Husk at logge ind på din ansøgning i optagelse.dk og upload dit kommende eksamensbevis  
inden d. 5. juli kl. 12.00! Tryk her for en mere detaljeret beskrivelse med billeder af proceduren. Tjek i 
samme omgang, at du har godkendt og underskrevet alle de søgte uddannelser med NemID. 

Held og lykke med dine eksaminer og din evt. optagelse på en videregående uddannelse, når den tid 
kommer. 

Med venlig hilsen 

Pernille Plannthin 
Studie- og karrierevejleder 
Direkte: 33332097 

Studievalg Danmark 
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https://studievalg.dk/
http://book.studievalg.dk/
https://youtu.be/v-uC3u1DCYw
https://www.optagelse.dk/
https://studievalg.dk/inspiration/ansoegning-til-en-videregaaende-uddannelse/
https://studievalg.dk/inspiration/sabbat-skal-skal-ikke/
https://www.ug.dk/6til10klasse/gymnasiale-uddannelserungdomsuddannelse/nyereglerfra2019/genberegning-af-karaktergennemsnit
http://www.optagelse.dk/
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780044

