Er du forælder til en ung, der overvejer at
søge ind i kvote 2?
Den 15. marts er der deadline for ansøgning til de videregående uddannelser via kvote 2.
Studievalg Danmark taler lige nu med mange unge, der overvejer at søge ind via kvote 2.
Spørgsmålene er mange, og som forælder kan være med til at hjælpe dit unge menneske
godt på vej.
I artiklen her kan du finde inspiration til, hvordan du kan støtte og hjælpe dit barn i
overvejelserne omkring uddannelsesvalg og ansøgning. I skal også vide, at der altid er hjælp at
hente hos Studievalg Danmark.

1. Få styr på reglerne – som de er i dag
Kvote 2 giver en mulighed for at blive vurderet på mere og andet end ”blot” det
samlede eksamensresultat fra den adgangsgivende.
Kvote 2-udvælgelseskriterierne er forskellige fra uddannelse til uddannelse og kan
ændre sig fra år til år. Som ansøger har man en stor opgave i at få styr på, hvad det er,
den enkelte uddannelse kigger på i kvote 2.
Der er også stor forskel på hvor stort kvote 2-optaget er på de enkelte uddannelser.
Kort sagt er kvote 2 lidt af en rodebutik, hvor ansøgerne eksempelvis bliver vurderet på
baggrund af:






Erhvervserfaring, udlandsophold, kurser, uddannelser, værnepligt eller
højskoleophold
En optagelsesprøve
En samtale
En motiveret ansøgning
Karakterer eller gennemsnit i særligt relevante fag

Bemærk! Den samme uddannelse kan have forskellige kriterier forskellige steder i
landet.
Derfor er det afgørende, at få undersøgt den konkrete uddannelses, på den specifikke
institutions, kriterier for kvote 2-optag.
Det kan være svært at finde rundt i alle reglerne, og her kan I som forældre være en
uvurderlig støtte, når der skal skabes et overblik og struktur.
Kvote 2 fristen er den 15. marts kl. 12.00 – man søger ind på optagelse.dk.

1/4

2. Stil de gode spørgsmål
Når ansøgningsfristen nærmer sig, tager de unges overvejelser som regel til. Det kan
være de bliver usikre, fordi ”valget” pludseligt nærmer sig. Ofte fortæller de unge os, at
de føler, at de står alene med valget af videregående uddannelse.
Som forælder har du et indgående kendskab til dit unge menneske. Derfor kan du
hjælpe den unge med at sætte ord på personlige og faglige styrker, som f.eks. evner,
værdier, motivation og i det hele taget, hvordan den unge ser sig selv.
Som forælder kan du hjælpe ved at stille spørgsmål som:




Hvad er det i uddannelsen eller jobbet, som du finder interessant?
Har du styr på uddannelsens kvote 2-kriterier?
Har du noget at byde ind med i kvote 2?
Hvordan kan du få mere viden?







Hvad interesserer du dig mest for – både i skolen, i fritiden og i familien?
Hvad er du god til? Hvad vil du gerne blive bedre til?
Hvornår føler du dig rigtig motiveret? I hvilke situationer er du mest glad?
Hvordan synes du, at du lærer bedst?
Hvilke typer uddannelser og jobs kender du til og har overvejet?



3. Søg informationer – sammen
Det er vigtigt, at have de rigtige informationer, inden man søger i kvote 2. Desværre
oplever vi, at en del unge først for sent opdager, hvad de egentlig bliver vurderet på i
kvote 2.
Man kan altid finde de relevante informationer på den enkelte uddannelses
hjemmeside og det er en god ide, at sætte sig sammen, søge informationerne frem og
snakke dem igennem. I finder links til uddannelsernes hjemmesider på ug.dk.
Notér undervejs, hvad I finder ud af. Det gør det nemmere at overskue – både for dig
og for dit unge menneske.
Husk, I altid kan henvende jer til Studievalg. Det er også muligt søge vejledning på de
enkelte uddannelser.

4. Lær optagelse.dk at kende
Ansøgning til videregående uddannelse foregår altid på optagelse.dk
Det kan være en stor hjælp for dit unge menneske, at I kan hjælpe med at udfylde
ansøgningen rigtigt.
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Optagelse.dk åbner 1. februar. Ansøgeren logger ind med NemID og udfylder
ansøgningen digitalt.
Når man søger ind på baggrund af en dansk gymnasial eksamen, ligger
eksamensbeviset allerede i optagelse.dk. Det samme er tilfældet for gymnasiale
fag taget som supplering eller hf-enkeltfag. Hvis eksamensbeviserne ikke
fremgår af optagelse.dk, er det vigtigt, at man selv uploader dem.
Man kan søge op til 8 uddannelser. Disse skal søges i prioriteret rækkefølge.
Vær opmærksom på, at man som ansøger ofte skal dokumentere forskellige
kvote 2-aktiviteter. Dokumentationen uploades som pdf-filer på optagelse.dk og
tilknyttes den enkelte ansøgning.

Find mere information om optagelse.dk her og se Studievalg Danmarks film om
ansøgning.

5. Overvej om kvote 2 er den rigtige måde at søge ind
Kvote 2 er tiltænkt de ansøgere, der har svært ved at blive optaget i kvote 1* på
baggrund af eksamensresultatet fra den adgangsgivende uddannelse.
Vi oplever hos Studievalg, at mange søger i kvote 2, selvom deres eksamensresultat
som udgangspunkt burde kunne give adgang i kvote 1.
Da det ofte er tidskrævende at søge i kvote 2, skal man overveje, om det giver mening
at søge i kvote 2, eller dit unge menneske måske kan vente med at søge i kvote 1, hvor
ansøgningsfristen er den 5. juli.
Man kan orientere sig grundigt i tidligere års adgangskvotienter på ug.dk og derudfra
vurdere, om det er nødvendigt for at søge i kvote 2. Det er heller ikke sikkert, at dit unge
mennesker har noget at byde ind med i kvote 2 (jf. uddannelsens vurderingskriterier).
Spørg derfor altid din unge, om kvote 2 er den rigtige måde at søge ind på.
Er I i tvivl om, hvorvidt den unge skal søge i kvote 1 eller i kvote 2, er I altid velkomne til
at kontakte Studievalg og få en snak om mulighederne.
*= Nogle uddannelser optager udelukkende via optagelsesprøver og samtaler og kan
KUN søges i kvote 2.

Baggrund
Hvem er Studievalg Danmark?
Studievalg Danmark vejleder om videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og
karrieremuligheder. Vi tilbyder gratis, uvildig vejledning i hele landet.
Vi vejleder alle, der er på vej mod videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse og
ønsker vejledning.
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Vores største målgruppe er unge, der er i gang med, eller har afsluttet en
ungdomsuddannelse, men vi vejleder også studerende på de videregående uddannelser,
voksne på, eller uden for arbejdsmarkedet, samt voksne, der ønsker karriereskift eller efter- og
videreuddannelse.
Vi vejleder også personer med udenlandske eksaminer, der ønsker at studere i Danmark.
Book en tid til vejledning eller tilmeld dig et af vores events.
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