Adgang til de treårige gymnasiale uddannelser fra 2019*
(hhx, htx, stx)

9. klasse

8. klasse

+
I 8. klasse skal elever have
et gennemsnit på 5,0 i
deres afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet
uddannelsesparat til enten
hhx, htx eller stx. Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er en helhedsvurdering, der også omfatter elevens personlige og
sociale forudsætninger.

Afgangseksamen

+
hhx

Til afgangseksamen skal
elever bestå og bekræfte
deres faglige niveau fra
uddannelsesparathedsvurderingen i de lovbundne prøver for at kunne
komme direkte på enten
hhx, htx eller stx.

I 9. klasse skal elever have
et gennemsnit på 5,0
i de afsluttende standpunktskarakterer for fortsat at opfylde de faglige
forudsætninger for at blive
vurderet uddannelsesparate til de treårige gymnasiale ungdomsuddannelser.

htx
stx

Elever, som lever op til disse
adgangskvalifikationer,
kan også vælge eud, eux, hf
eller en anden
uddannelsestype.

Alternativer for de få, der ikke bekræfter deres niveau ved afgangseksamen

+

Gennemsnit mellem 3,0
og 5,o i prøvekarakterer

9. klasse:
5 i UPV

+

Gennemsnit mellem 2,0
og 3,0 i prøvekarakterer

9. klasse:
÷ UPV

+

Gennemsnit på minimum
6,0 i prøvekarakterer

8. klasse:
5 i UPV

+

9. klasse:
5 i UPV

8. klasse:
5 i UPV

+

8. klasse:
÷ UPV

+

• Hvis en elev ikke opnår gennemsnit på 5 i sine standpunktska rakterer
i 8. klasse, men eleven formår at løfte sig i 9. klasse til at opfylde kravet,
er det stadig muligt at komme ind på en treårig gymnasial uddannelse.

+

Vejl.
samtale

• Hvis en elev ikke er uddannelsesparat og heller ikke får over 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen,
kan eleven forsøge at komme ind på en treårig gymnasial uddannelse gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.

* Adgangen til de treårige gymnasiale uddannelser – hhx, htx og stx – gælder fra optag til skoleåret 2019/20.

