
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. marts 2020

Forslag
til

Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser, lov om kommunal
indsats for unge under 25 år og lov om erhvervsfaglig studentereksamen i

forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.
(Ændring af adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser, genberegning af karaktergennemsnit og anvendelse af

timepuljen)

§ 1

I lov om de gymnasiale uddannelser, jf.
lovbekendtgørelse nr. 611 af 28. maj 2019, som ændret ved
§ 4 i lov nr. 1561 af 27. december 2019 og lov nr. 60 af 28.
januar 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, indsættes efter »folkeskolen,
har«: »i op til 2 år herefter«.

2. I § 7, stk. 1, nr. 1, og § 8, stk. 1, nr. 1, ændres »i direkte
forlængelse af 9. klasse« til: »til påbegyndelse i førstkom-
mende skoleår, efter ansøgning er indgivet«.

3. I § 7, stk. 1, nr. 8, og § 9, stk. 1, nr. 9, ændres »den ansøg-
te institutions« til: »institutionens«.

4. I § 9, stk. 1, ændres »ansøger til en 3-årig gymnasial ung-
domsuddannelse, der har afsluttet 10. klasse, har retskrav på
optagelse på en sådan uddannelse« til: »ansøger, der har af-
sluttet 10. klasse og ikke har retskrav efter § 7, har i op til 1
år herefter retskrav på optagelse på en 3-årig gymnasial ung-
domsuddannelse«.

5. I § 9, stk. 1, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, ændres »i direkte
forlængelse af 10. klasse« til: »til påbegyndelse i førstkom-
mende skoleår, efter ansøgning er indgivet«.

6. I § 10, stk. 1, ændres »ansøger til den 2-årige uddannelse
til hf-eksamen, der har afsluttet 10. klasse, har retskrav på
optagelse på sådan uddannelse« til: »ansøger, der har afslut-
tet 10. klasse og ikke har retskrav efter § 8, har i op til 1 år
herefter retskrav på optagelse på den 2-årige uddannelse til
hf-eksamen«.

7. Overskriften før § 11 affattes således:

»Optagelse og påbegyndelse i øvrigt«.

8. I § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »Den uddannelsesinstitution,
som ansøgeren har prioriteret højest i sine uddannelsesøn-
sker,« til: »Institutionens leder«.

9. Overskriften før § 12 ophæves.

10. I § 12, stk. 1, ændres »ikke søger om optagelse i direkte
forlængelse af 9. eller 10. klasse« til: »søger om optagelse
senere end 2 år efter 9. klasse, jf. § 7, stk. 1, eller 1 år efter
10. klasse, jf. § 9, stk. 1«.

11. I § 12, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 2, kan optages efter en
standardiseret vurdering« til: »stk. 2, § 8, stk. 1, eller § 10,
stk. 1, kan optages efter en standardiseret vurdering foreta-
get af institutionens leder«, og 2. pkt. ophæves.

12. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. En ansøger, som ikke opfylder de prøve- og ka-
rakterkrav, som følger af § 7, stk. 1, nr. 4-8, § 8, stk. 1, nr.
4-6, § 9, stk. 1, nr. 4-9, eller § 10, stk. 1, nr. 3-6, kan optages
betinget på en gymnasial ungdomsuddannelse, hvis ansøge-
ren er berettiget til at aflægge sygeprøver efter lov om folke-
skolen og institutionens leder på baggrund af en konkret
vurdering finder, at ansøgeren har faglige forudsætninger for
at bestå disse med det nødvendige resultat.

Stk. 2. Endelig optagelse efter stk. 1 er betinget af, at an-
søgeren aflægger sygeprøver efter lov om folkeskolen i
førstkommende prøvetermin, og at den pågældende derefter
opfylder de prøve- og karakterkrav, som er nævnt i stk. 1.«
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13. I § 14, stk. 2, ændres »efter §§ 7 eller 8, hvis
vedkommende havde søgt om optagelse på den pågældende
uddannelse i direkte forlængelse af 9. klasse, eller at eleven
ville have haft retskrav på optagelse efter §§ 9 eller 10, hvis
vedkommende havde søgt om optagelse på den pågældende
uddannelse i direkte forlængelse af 10. klasse« til: »på den
pågældende uddannelse efter §§ 7-10«.

14. Efter § 14 indsættes:

»§ 14 a. Institutionens leder kan fra skoleårets begyndelse
og indtil afslutningen af den periode, der følger af § 20, stk.
1, 2. pkt., optage ansøgere, som ikke rettidigt har søgt om
optagelse på en gymnasial uddannelse, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, §
8, stk. 1, nr. 1, § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 10, stk. 1, nr. 1. Opta-
gelse er betinget af, at optagelse til det ønskede skoleår ikke
er forsøgt efter § 11, stk. 1, og ikke længere kan ske efter
denne bestemmelse. Optagelse er endvidere betinget af, at
ansøgeren i øvrigt efter §§ 7-10 havde krav på optagelse på
en gymnasial uddannelse, og at institutionens leder på bag-
grund af en konkret vurdering finder, at ansøgeren har fagli-
ge forudsætninger for at påbegynde uddannelsen senere end
ved skoleårets begyndelse.«

15. I § 15 ændres »§§ 13 og 14 kan elevers optagelse inde i
uddannelsesforløbet, herunder ved skift fra en anden uddan-
nelse,« til: »§ 12 a, stk. 2, og §§ 13-14 a kan elevers opta-
gelse eller skift inde i uddannelsesforløbet«.

16. I § 19, stk. 8, 2. pkt., og § 33, stk. 5, 2. pkt., ændres »for
den enkelte« til: »pr.«, og »eleven« ændres til: »en eller fle-
re elever«.

§ 2

I lov om kommunal indsats for unge under 25 år, jf.
lovbekendtgørelse nr. 825 af 16. august 2019, som ændret
ved § 3 i lov nr. 547 af 7. maj 2019 og § 6 i lov nr. 1561 af
27. december 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 15 d, stk. 2, indsættes som nr. 3:
»3) Den uddannelsesinstitution, hvortil en ung søger om

optagelse efter lov om de gymnasiale uddannelser, for
så vidt angår oplysning om uddannelsesparathedsvur-
dering i 9. og 10. klasse, som kan videregives uden
samtykke.«

§ 3

I lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse
med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse
nr. 612 af 28. maj 2019, som ændret ved § 8 i lov nr. 1746
af 27. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, 5. pkt., ændres »for den enkelte« til: »pr.«, og
»eleven« ændres til: »en eller flere elever«.

2. I § 5, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:
»§ 54 i lov om de gymnasiale uddannelser finder tilsva-

rende anvendelse for eksamensresultater efter eux-forløb,
herunder efter eux 1. del, jf. § 3 a.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2020, jf. dog stk.
4.

Stk. 2. Lovens § 1 har virkning for ansøgning til de gym-
nasiale uddannelser med henblik på påbegyndelse af under-
visning i skoleåret 2020-21 eller senere.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte
overgangsordninger vedrørende optagelse af personer, som
har afsluttet grundskolen i skoleårene 2017-18, 2018-19 og
2019-20.

Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren fastsætter tids-
punktet for ikrafttræden af § 3, nr. 2.

Folketinget, den 19. marts 2020

HENRIK DAM KRISTENSEN

/ Erling Bonnesen
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