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For ansøgere fra Sydslesvig uden NemID/CPR-nr. 

 
Om at søge STX eller HF på Aabenraa Statsskole forår 2020 
 
 
Deadline er normalt 1/3 2020. Man kan dog også søge efter deadline. 
 
Gå ind på https://www.optagelse.dk/ungdom/index.html 
 
 

 
 
 
For ansøgere uden Uni-login eller NemID er der her et link, man kan klikke på som 
hedder ”Har du ikke et UNI-Login eller et NemID”. Her er der yderligere et link der 
hedder ”ansøge uden NemID”. 
 

 
 

Dette link er beregnet til elever som fx har bopæl i udlandet, fx Sydslesvig, og som ikke 
har noget NemID  

http://www.statsskole.dk/
https://www.optagelse.dk/ungdom/index.html
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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. 
 
Når du har klikket op det tilsendte link, starter den egentlige ansøgningsprocedure. 
 

 
Først udfylder du dine personoplysninger. 
 
Herefter udfyldes første fane (Personlige oplysninger) med elev- og 
forældreoplysninger. 
Vær opmærksom på at taste især e-mailadresse og telefonnumre korrekte! 
Husk at klikke på ”gem”-knappen inden du går videre til næste fane. 
 
  

http://www.statsskole.dk/
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I den anden fane (Ansøgninger) skal selve ansøgningen oprettes. 
Klik på knappen ”Opret ny ansøgning” 
 

 
 
I feltet ”Klassetrin” kan man vælge ”Andet” og i feltet ”Årstal” angiver du hvilket år du 
forlod folkeskolen. 
 
I feltet ”Beskrivelse” kan du skildre den Sydslesvigske skolebaggrund. 
 
Under ”Relevante bilag” er det er vigtigt at vedhæfte det seneste karakterbevis, og 
gerne også anden dokumentation af dine kompetencer. 
 
Klik på knappen ”Gem i nederste højre hjørne for at gemme ansøgningen. 
Klik derefter på den lille pil for at komme videre til næste del. 
  

http://www.statsskole.dk/
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I næste del vælges der uddannelsesområde. 

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

Du behøver ikke vælge noget i ”Region”. 

Klik derefter på ”Aabenraa Statsskole” 

 

Klik herefter af hvilke ekstrafag du gerne vil have. 
Har du valgt STX skal du vælge et fremmedsprog og et kunstnerisk fag. 
Har du valgt HF skal du vælge et kunstnerisk fag – både en 1. og en 2. prioritet. 
 
Klik derefter på knappen ”Tilføj uddannelse”. 
Uddannelsen er nu gemt. 
 
Klik på den lille pil nederste højre hjørne. 
 
  

http://www.statsskole.dk/


   
 

 

Aabenraa Statsskole 
| Forstallé 14, 6200 Aabenraa | Telefon 74 62 23 11 | aabenraa@statsskole.dk 

www.statsskole.dk 
CVR: 29723133  | EAN: 5798000558748 

 
 

På den sidste side er der en knap der hedder ”Ansøgers godkendelse”. 
 

 
 
Når du klikker den, genererer man en uddannelsesplan i PDF-format, som man kan 
udskrive og underskrive. 
 
Den underskrevne ansøgning sendes med post til: 
 
Aabenraa Statsskole 
Forstallé 14 
6200 Aabenraa 
Att.: Karl Jørgen Møller 
 
Du er også velkommen til at scanne den underskrevne ansøgning ind og maile den til 
kjm@statsskole.dk 
 
Kontakt gerne uddannelsesleder Karl Jørgen Møller på e-mail kjm@statsskole.dk hvis 
du er i tvivl om noget. 
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 
 
KJM, 1-2-2020 

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

