
Adgang til erhvervsuddannelser (eud, eux og euv) fra 
skoleåret 2019

+

Uddannelsesparathedsvurdering Karakterkrav
I 9. og/eller 10. klasse skal elever have et 
gennemsnit på mindst 2,0 i de afsluttende 
standpunktskarakterer i både dansk og ma-
tematik for at opfylde de faglige forudsæt-
ninger for at være uddannelsesparat til en 
erhvervsuddannelse. Uddannelsesparat-
hedsvurderingen (UPV) er en helhedsvurde-
ring, der også omfatter elevens personlige 
og sociale forudsætninger.

Ved afgangseksamen eller 10.-klasse-
prøverne (eller tilsvarende prøve)  skal 
elever opnå et karaktergennemsnit på 
mindst 2,0 i både dansk og matematik.

Elever uden en uddannelsesaftale

Alternativer for ansøgere, der ikke opfylder en eller flere betingelser ovenfor

Elever, som har mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik ved 
afgangseksamen eller 10.-klasseprøverne (eller tilsvarende prøve)

Elever med en uddannelsesaftale
Elever, der har indgået en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, har direkte adgang til eud og eux.

Samtale+

+ +
Elever, som har under 2,0 i gennemsnit 
i både dansk og matematik ved af-
gangseksamen eller 10.-klasseprøverne 
(eller tilsvarende prøve)**

SamtaleOptagelsesprøve 

Bestået afgangseksamen*

Elever, som har under 2,0 i gennem-
snit i relevante prøver i både dansk 
og matematik på niveau G eller der-
over**

Elever, som har mindst 2,0 i gen-
nemsnit i relevante prøver i både 
dansk og matematik på niveau G 
eller derover

Samtale+ +

Samtale+

Adgang senere end 9. eller 10. klasse

Adgang fra 9. eller 10. klasse

Elever skal bestå folkeskolens 
afgangseksamen*.

Afgangseksamen

+

Mindst to års relevant erhvervs-
erfaring Samtale

* Kravet om afgangseksamen gælder ikke for elever, som har afsluttet undervisningen i folkeskolen i skoleåret 2016/17 eller tidligere
** Elever, som kan dokumentere faglige kvalifikationer svarende til et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik gennem anden undervisning i 
dansk og matematik, hvor en afsluttende prøve ikke har været en mulighed, optages uden optagelsesprøve

Optagelsesprøve +

Adgang for ansøgere over 25 år

euv
+

Mindre end to års eller ingen relevant 
erhvervserfaring  Samtale+

2,0 i gennemsnit i både dansk og 
matematik i grundskolen eller 
optagelsesprøve 

+

eud

eux


