Optagelsesprøve
Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat, og du rigtig gerne vil starte på TH LANGS HF & VUC,
har du mulighed for at komme til en ny uddannelsesparathedsvurdering hos os.
Ved hjælp af uddannelsesparathedsvurderingen, afgør vi, om du har de nødvendige faglige,
personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en to-årig gymnasial uddannelse.
Uddannelsesparathedsvurderingen foregår i marts og juni 2018. Nærmere dato kommer senere.
Du vil modtage en personlig indkaldelse i e-boks med præcist mødetidspunkt og -sted, en nærmere
præsentation af uddannelsesparathedsvurderingens indhold og en samlet tidsplan for netop din
afvikling af dagens prøver. Bemærk: Hvis du forventer at skulle til optagelsesprøve, men ikke har
modtaget en indkaldelse, skal du kontakte skolens studievejledning hurtigst muligt.
Vurderingen sker ud fra en helhedsvurdering baseret på en mundtlig prøve i dansk, engelsk,
fysik/kemi og matematik samt en samtale med en studievejleder. Hver prøve varer 20 minutter. I
dansk og engelsk får du 20 minutters forberedelse. Sammenlagt er prøvetiden på i alt 120 minutter.
Du kan læse om hver enkelt fag nedenfor. Det er en rigtig god ide, at du forbereder dig grundigt til
prøverne, og du tager dine egne notater fra undervisningen med. Til forskel fra en eksamen er der
ikke noget bestemt pensum. Du skal derfor sørge for at være klædt bredt på i alle 4 fag.
Til prøverne skal du medbringe billedlegitimation, fx i form af et pas eller et billede attesteret af den
grundskole, du går/gik på.
Du får besked om prøvens udfald pr. brev og resultatet af prøven sendes også til Ungdommens
Uddannelsesvejledning sammen med en begrundelse.
Herunder et udklip af lidt lovtekst:
Elever, der forlader 9. eller 10. klasse, anses for uddannelsesparate, hvis de har de faglige,
personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en
ungdomsuddannelse.
Det er enten UU eller elevens skole, der har ansvaret for at der foretages en vurdering af eleven.
Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at eleven ikke er uddannelsesparat, og eleven
og forældremyndighedens indehaver ikke er enige heri, kan forældremyndighedens indehaver eller
eleven, hvis eleven ikke er undergivet forældremyndighed, forlange, at en uddannelsesinstitution,
som udbyder ungdomsuddannelsen, foretager en ny vurdering af elevens uddannelsesparathed.
BESKRIVELSE AF PRØVERNE I DE ENKELTE FAG:
DANSK




Samtalen i dansk foregår som en minieksamen. Du får 20 minutters forberedelse til at læse
en tekst, foretage tekstanalyse og lave personbeskrivelse. Det indgår derefter i
vurderingssamtalen, der afsluttes med en kort samtale om formålet med HF, yndlingsfag og
hvilken uddannelse, du er igang med.
Der vurderes på dine analytiske evner og dit sproglige niveau.

ENGELSK




Under testen har du 20 minutters forberedelsestid til at læse en tekst igennem og løse
grammatikopgaver. Herefter er der en mundtlig test uden hjælpemidler, hvor der spørges ind
til den læste tekst og snakkes ud fra grammatikopgaverne.
Der vurderes på ordforråd, engelsk forståelse, grammatik og tilgang til faget.

FYSIK/KEMI




Testen er mundtlig, og du opfordres til at medbringe materialer fra grundskolen. Der tages
udgangspunkt i enten nogle multiple choice spørgsmål, som du ”tænker højt” omkring eller i
de emner, du har haft om i grundskolen. Der er et periodisk system til rådighed.
Din evne til at forklare om de emner, du har lært om i grundskolen, samt din evne til at
tænke med på nye vinkler og/eller nye emner vurderes. Desuden vurderes din evne til at
koble hverdag, medieinput og naturvidenskab sammen. Kemivinklen vægtes en anelse
højere, da alle HF’ere har kemi.

MATEMATIK




Testen er mundtlig og uden hjælpemidler. Vi beder dig om at regne opgaver og "tænke højt"
imens. Testen former sig som en samtale om faget ud fra de stillede opgaver. Det er
sjældent, at vi når igennem alle opgaverne.
Der vurderes på dit kendskab til væsentlige matematiske områder som: elementær
talbehandling, procent- og brøkregning, ligningsløsning og afbildning i et koordinatsystem.

STUDIEVEJLEDER




Studievejledersamtalen ved uddannelsesparathedsvurderingen skal samle op på de
meldinger, som lærerne i prøvefagene har afgivet. Derfor starter vi med at spørge dig,
hvordan du selv synes, at det er gået. Ved sammenligning med faglærernes tilbagemeldinger
kan vi derefter vurdere din selvindsigt i forhold til dit faglige niveau. Vi spørger også om
din egen vurdering af, hvorfor du er sendt til uddannelsesparathedsvurdering, hvilket også
kan vise noget om din selvindsigt. Vi spørger også om dine grunde til at vælge HF og dine
mulige fremtidsdrømme.
I realiteten er det lærernes faglige vurderinger, der vejer tungest, men samtalen kan være
med til at afdække, om der fx er konkrete grunde til, at du evt. underpræsterer i et/ flere fag
og om dette evt. kan afhjælpes med støtte eller simpelthen lærerskift og skoleskift.
Afgørende er det her, om du har gjort noget ved de mulige problemer i løbet af 10. klasse.

AFGØRELSE



Træffes af leder på HF i samarbejde med den studievejleder, som har snakket med dig.
Ved den samlede/endelige vurdering sammenholdes de faglige vurderinger, de medsendte
terminskarakterer og samtaleindtrykkene med vores generelle erfaring. Desuden tænkes
skolens støttefunktioner ind i vurderingen. Er der usikkerhed om den endelige vurdering,
kontakter vi UU-vejlederen for at høre nærmere om dig.

