
Sådan søger du om optagelse
hvis du kommer fra en dansk skole i Sydslesvig 

og ikke har CPR-nr. eller NemId 

Du skal søge senest 1. marts 
på www.optagelse.dk/ungdom

Klik på linket 
”Har du ikke et UNI-Login eller et NemID”. 
 

Angiv din e-mailadresse og hvornår du vil starte. 

Du vælger ”Hurtigst muligt – i perioden 1. august 2021 – 31. juli 2022”. 

Og så på ”ansøge uden NemID”.

http://www.statsskole.dk/
https://www.optagelse.dk/ungdom/index.html


I pop-up vinduet indtaster man sin e-mailadresse og hvornår man vil starte.
Her vælges ”Efter sommerferien – i perioden 1. august 2020 – 31. juli 2021”.

Herefter modtager man et link i sin e-mail-boks, og kan derfra fortsætte
ansøgningsprocessen. 

Angiv personoplysninger

Husk at klikke ”Ok” 

Herefter modtager du et link i din e-mail, som du skal klikke på. 
Nu kommer du tilbage til ansøgningsprocessen på optagelse.dk. 

I næste fane (Ansøgninger) opretter du selve ansøgningen. 
Klik på knappen ”Opret ny ansøgning” 

I feltet ”Klassetrin” vælger du ”Andet” 
og i feltet ”Årstal” angiver du hvilket år du forlader folkeskolen. 

I feltet ”Beskrivelse” angiver du, at du er fra Sydslesvig og hvilken danske skole i 

Sydslesvig du går på. 

Under ”Relevante bilag” vedhæfter du dit seneste karakterbevis.

Klik på knappen "Gem" og derefter på pilen 

http://www.statsskole.dk/


I ”Uddannelsesområde” vælger du ”Gymnasiale uddannelser”
I hovedområde vælger du STX eller HF 
I ”Postnummer” vælger du ”6000-6999” 

Du skal ikke vælge noget i ”Region”. 

Klik derefter på ”Tønder Gymnasium” 

Har du valgt STX skal du vælge et fremmedsprog og et kunstnerisk fag. 

Har du valgt HF skal du vælge mellem fagene: 

billedkunst C, mediefag C og idræt C. 

Obs! Ønsker du Politi- og forsvarspakken skal du vælge idræt C. 

Klik på knappen ”Tilføj uddannelse”. 

Uddannelsen er nu gemt. 

Klik på pilen 

http://www.statsskole.dk/


Klik på ”Ansøgers godkendelse”. 

Nu genererer du en uddannelsesplan i PDF-format, som du skal gemme og maile til:

Sekretær Kathrine Rasmussen på kh@toender-gym.dk 

Når vi har modtaget din ansøgning, får du en kvittering på mail.

Alle fremtidige breve sendes på den mail, som du har angivet.

http://www.statsskole.dk/
mailto:kjm@statsskole.dk
mailto:kjm@statsskole.dk



