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Samarbejde om optag på HF3

Esbjerg Gymnasium og vejlederne SSP, Forebyggelse og Vejledning og
specialvejlederne, Uddannelseshuset
Målgruppen for HF3 er unge med behov for struktur i forbindelse med diagnose. Den unge skal
have lægeligt dokumentation for støttebehov.
Unge, der søger optag på HF3 søger optag senest 1. marts via optagelse.dk. Unge, der
ansøger efter 1. marts, har ikke retskrav på optag på HF (der er ikke retskrav på optag på
HF3).
Elever, der ansøger direkte fra grundskolens 10. klasse, skal være uddannelsesparate og
opfylde karakterkravene til HF. Elever, der ansøger direkte fra grundskolens 9. klasse kan ikke
optages på HF3.
Unge der ikke søger i direkte forlængelse af 10. klasse eller FGU kan optages på baggrund af
bevis fra 9. klasse op til 2 år efter og på bevis fra 10. klasse op til 1 år efter, hvis den unge var
uddannelsesparat og opfyldte karakterkravet på det tidspunkt.
Unge, der enten har forladt grundskolens 9. klasse for mere end 2 år siden/10. klasse for mere
end 1 år siden eller på tidspunktet ikke var uddannelsesparate kan optages efter en
standardiseret vurdering. En standardiseret vurdering indebærer en mundtlig prøve, en
skriftlig prøve og en optagelsessamtale.
Er en ung i målgruppen?
•
•
•

Er der tvivl om, hvorvidt en ung er i målgruppen for HF3 kontaktes Esbjerg Gymnasium
Det er vigtigt, at der er lægeligt dokumentation for støttebehov, så Esbjerg Gymnasium
har mulighed for at søge specialpædagogisk støtte til eleven.
For elever på HF3 gælder samme regler for transport som øvrige elever på
ungdomsuddannelser (man skal være selvtransporterende).

Optagelse.dk
•
•
•

Eleverne søger HF på Esbjerg Gymnasium.
I bemærkningsfelt angiver eleven, at den unge ønsker optag på HF3.
Elev/forældre er ansvarlige for dette.

Vejleder
•

Vejlederne adviserer Esbjerg Gymnasium om, at den unge søger HF3. På den måde
sikres det, at unge, der glemmer at angive HF3 i bemærkningsfeltet også indkaldes til
optagelsessamtale. Der sendes en mail til sikkerpost, att. Connie Nørhede med den
unges navn, fødselsdato. Link til sikker post findes på Esbjerg Gymnasiums
hjemmeside, https://www.esbjerggymnasium.dk/sikker-mail.

•
•

Vejleder oplyser unge/elever og forældre om, at lægelig dokumentation for støttebehov
skal sendes til Esbjerg Gymnasium senest 1. marts. Oplysningerne skal sendes til
sikkermail, sendes med Post Nord eller afleveres på Esbjerg Gymnasium.
Vejleder sikrer, at relevante oplysninger eks. PPV/lærerudtalelse (hvis der foreligger
oplysninger) sendes med sikkerpost til Esbjerg Gymnasium. Dette efter samtykke med
forældre/elev.
Link til sikker post findes på Esbjerg Gymnasiums hjemmeside,

https://www.esbjerggymnasium.dk/sikker-mail
Optagelsessamtale:
•
•

Alle ansøgere inviteres til en optagelsessamtale, hvor Esbjerg gymnasium vurderer
optag på HF3. Optagelsessamtalerne har en varighed på 30-45 minutter.
Det forventes, at optagelsessamtalerne afvikles i april.

Besked om optag:
•
•

Vi bestræber os på at give besked om endelig optagelse på HF3 senest 1. maj.
Eleven der kommer direkte fra grundskolens 10. klasse, vil i de tilfælde hvor man ikke
opfylder karakterkrav og ikke er erklæret uddannelsesparat fra 9. klasse, først få
besked om endeligt optag efter sidste eksamen og sidste UPV i juni.

Studiestart:
•

Alle elever indkaldes til en orienteringsaften før skolestart (før sommerferien) med
deltagelse af alle elever, forældre og klasselærer/kontaktlærer samt andre relevante
personer på EG med målet om den bedste start på HF3.
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