
Optagelsesprøver på Støvring Gymnasium 
Hvis du ønsker at starte på en gymnasial uddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, kan du komme til 

en optagelsesprøve. Det er dit resultat ved optagelsesprøven og optagelsessamtalen, der afgør, om du 

bliver optaget. 

Optagelsesprøven 
Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, fysik/kemi og 

matematik. Prøven foregår på Støvring Gymnasium og varer fire timer.  

Til prøven skal du medbringe en computer, hvis du har mulighed for det. Computeren skal have en Google 

chrome browser, som skal anvendes ved besvarelse af opgavesættet. Du skal også medbringe oplader, en 

lommeregner, ordbøger, skriveredskaber og dit UNI-login. Hvis du ikke har mulighed for at medbringe en 

computer, skal du give os besked. Vi vil da låne dig en computer eller udlevere prøven på papir til dig ved 

prøvens start. 

Det er ikke tilladt at bruge internettet som fagligt hjælpemiddel eller foretage søgninger på internettet, fx 

ved hjælp af Google. Det er heller ikke tilladt at kommunikere med omverdenen. Alle øvrige hjælpemidler 

er tilladte, fx lærebøger, formelsamlinger, ordbøger og noter. Disse hjælpemidler kan du enten medbringe 

på computeren eller på papir.  

Bedømmelsen er en samlet vurdering af din besvarelse. Prøven bliver bedømt med »bestået« eller »ikke 

bestået«.   

Du kan forberede dig på optagelsesprøven ved at lave det vejledende opgavesæt, der ligger på ministeriets 

hjemmeside på følgende link Vejledende 2022 (uvm.dk) 

Optagelsessamtalen 
Efter optagelsesprøven skal du til optagelsessamtale med rektor. Formålet med optagelsessamtalen er at 
afdække dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Ved 
samtalen får du også at vide, om du har bestået optagelsesprøven. 
 
På baggrund af både optagelsesprøven og samtalen vurderer vi, om du kan blive optaget på  
uddannelsen. Du kan som udgangspunkt ikke blive optaget, hvis du ikke består optagelsesprøven. 

Besked om optagelse 
Du vil få direkte besked, om du er optaget på uddannelsen enten i forlængelse af optagelsessamtalen eller 

telefonisk senere på dagen. Du og dine forældre vil også få et brev i e-boks. 

Nærmere information 
Du kan læse om datoer for optagelsesprøver og andet vedrørende optagelsesprøver her: Optagelsesprøven 

| Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) 

Du vil få et brev med nærmere information fra os, hvis du skal til optagelsesprøve. Du er altid velkommen 

til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til optagelsesprøven.   

 

https://static.uvm.dk/udd/gym/eksamensopgaver/2022/vejledende-optagelsesproeve-2022-til-de-gymnasielle-uddannelser/
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven
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