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Hvad skal vi i dag?

• Lidt om Åbent Hus

• Hvor vil jeg på besøg?

• Forberedelse af besøg

• Andre muligheder



• Alle er velkomne

• Flere forskellige aktiviteter

• Stille spørgsmål eller bare snuse

• Som regel eftermiddag/aften

• Oftest mellem 1. februar og primo marts

• Som regel ikke tilmelding

• Ikke mulighed for lange individuelle samtaler

• Ikke altid eksperter til stede i netop det du vil vide 
mere om

Åbent Hus?



Andre muligheder

• Studerende for en dag

• Studiepraktik.nu

• Individuel samtale med 
studievejleder/optagelsesmedarbejder/SPS-vejleder



Hvor vil jeg på besøg?
Hvis du ved hvad du vil læse:

Undersøg hvor uddannelsen findes på ug.dk
Find dato for Åbent Hus eller andre tilbud

Hvis du har en idé om et område du vil læse:
Undersøg mulighederne indenfor området
Vælg et eller to steder du vil besøge
Find dato for Åbent Hus eller andre tilbud

Hvis du endnu ikke ved hvilken retning du vil i:
Overvej hvilken type uddannelse der passer til dig
Find skoler der tilbyder denne type uddannelse
Vælg et eller to steder du vil besøge
Find dato for Åbent Hus eller andre tilbud



Forberedelse af besøg

• Hvad er vigtigt for mig?

• Hvad skal jeg spørge om?

• Hvad skal jeg lægge mærke til?



Interview

Gå sammen to og to og interview hinanden. Brug 2-3 
minutter på hver person.

Interview hinanden med udgangspunkt i folderen. Spørg 
fx:

• Hvad er særligt vigtigt for dig ved din uddannelse?
• Er der andet der også er vigtigt?
• Er der andre ting du også gerne vil vide mere om?
• Hvorfor er disse ting vigtige for dig?
• Hvordan vil du undersøge dine punkter?
• Hvad kan du fx spørge om?
• Er der nogle bestemte personer du vil tale med?



1. februar

www.optagelse.dk 
åbner

Kvote 1-
ansøgningsfrist,
tjek upload af 

eksamensbevis

Besked om 
optagelse/

Standby

Du får 
maksimalt 
tilbudt én 

studieplads

Liste over 
ledige pladser 
på www.ug.dk

HUSK at bekræfte din studieplads i 
begyndelsen af august – se fristen 

i dit optagelsesbrev

Kvote 2-
ansøgningsfrist

15. marts
kl. 12

5. juli
kl. 12

Ca. 1. 
sept/feb

28. Juli
I 2019: 
26. juli

STUDIESTART

T I D S L I N J E

Info om 
optagelsen 26-02



Samtale på skolen

Book en tid via
www.studievalg.dk/book

Skriv

xxx@studievalg.dk

Kontakt xxx


