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Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på spørgsmål 327 (Alm. del): 

I brev af 8. april 2019 har udvalget efter ønske fra ikkemedlem af udval-

get (MFU) Sofie Carsten Nielsen (RV) stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 327:  

”Vil ministeren kommentere indholdet i artiklen ”Unge straffes for ud-
landsophold: Min søn valgte high school frem for efterskole. Nu ved han 

ikke, om han kan starte på et dansk gymnasium”, bragt i Politiken den 4. 

april 2019, og redegøre for, om denne og en række lignende historier 

giver anledning til, at ministeren er villig til at foretage regelændringer?” 

Svar: 

Ansøgere, som vælger at tage et år til udlandet på en uddannelsesinstitu-

tion efter 9. eller 10. klasse, inden de påbegynder en gymnasial uddannel-

se, har mulighed for at blive optaget med retskrav direkte efter 9. eller 

10. klasse, og så med tilladelse fra gymnasiet vente med at påbegynde 

uddannelsen til det efterfølgende skoleår, hvis gymnasiet vurderer, at 

ansøgeren opfylder de nærmere betingelser herfor, jf. § 3 i bekendtgørel-

se om optagelse på de gymnasiale uddannelser og kapacitetsfastsættelse 

på institutioner for almengymnasiale uddannelser (optagelsesbekendtgø-

relsen).  

 

Tilladelse til udskudt uddannelsesstart forudsætter, at ansøgeren opfylder 

kriterierne for at blive optaget på uddannelsen, afleverer dokumentation 

for optagelse på den udenlandske uddannelsesinstitution, og at det uden-

landske uddannelsesophold efter gymnasiets vurdering vil dygtiggøre 

ansøgeren fagligt.  

 

Den sag, som der henvises til i spørgsmålet, og andre lignende sager, 

som mit ministerium er blevet gjort bekendt med, kunne tyde på, at nog-

le ansøgere ikke er blevet vejledt korrekt om mulighederne for optagelse 

og udskudt uddannelsesstart i forbindelse med udlandsophold.  

Jeg har på den baggrund bedt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om 

at gennemføre en ændring af optagelsesbekendtgørelsen, som giver mu-
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lighed for, at gymnasierne i forbindelse med det aktuelle optag til skole-

året 2019/20 under visse forudsætninger har mulighed for at optage an-

søgere, som pt. er på uddannelsesophold i udlandet, uden en optagelses-

prøve og -samtale.  

Det forudsætter bl.a., at ansøgerne havde søgt om optagelse til skoleåret 

2018/19, og at gymnasiet konkret vurderer, at det ville have givet ansø-

geren tilladelse til udskudt uddannelsesstart, hvis ansøgeren havde søgt 

om udskudt uddannelsesstart til skoleåret 2018/19.  

Styrelsen vil samtidig med bekendtgørelsesændringen vejlede gymnasier-

ne herom.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Merete Riisager 
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