
Når du har afsluttet din uddannelse på Steiner HF, 
kan du søge videre på alle videregående uddan-
nelser, som kræver, at du har en gymnasial uddan-
nelse. 

Steiner HF gennemføres som udgangspunkt med 
en udvidet fagpakke, som også giver adgang til at 
søge universitetsuddannelser og andre lange vide-
regående uddannelser.

Du kan også søge ind på en erhvervsuddannelse. 

Hvad betyder de forskellige adgangskrav, der 
skal opfyldes, når man søger optagelse?

For at kunne søge optagelse på en videregåen-
de uddannelse skal du opfylde uddannelsens ad-
gangskrav. 

Der er forskellige typer af adgangskrav, og det er 
ikke dem alle, der skal opfyldes på alle uddannelser. 

Generelle adgangskrav

Alle uddannelser har et generelt adgangskrav. Det 
kan være krav om, at du har en bestået en gym-
nasial uddannelse. Her gælder Steiner HF som en 
gymnasial uddannelse, uanset hvilken fagpakke 
den er bestået med. 

Specifikke adgangskrav

Til mange uddannelser stilles der, udover de ge-
nerelle adgangskrav, også specifikke adgangskrav. 
Specifikke adgangskrav er krav om, at du har be-
stået bestemte fag på bestemte niveauer (A, B eller 
C).
Her gælder de fag og faglige niveauer, du har haft 
på Steiner HF i udgangspunktet som bestået. 
Specifikke adgangskrav skal være bestået senest 
5. juli det år, du søger om optagelse. Nogle uddan-
nelsessteder kan dog tillade gymnasial supplering 
frem til studiestart. Undersøg muligheden på ud-
dannelsesstedet hjemmeside.

Yderligere adgangskrav

De enkelte uddannelsessteder kan have yderlige-
re adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne 
søge om optagelse. Det kan være et bestemt sam-

let karaktergennemsnit på ungdomsuddannelsen, 
et specifikt adgangskrav om en bestemt karakter i 
et fag (fx matematik B bestået med minimum 4), en 
bestået optagelsesprøve eller lignende.
Dine individuelle udtalelser fra dit vidnesbyrd fortæl-
ler samlet set, om du opfylder kravet om et bestemt 
karaktergennemsnit. 
De individuelle udtalelser for det enkelte fag i dit vid-
nesbyrd fortæller, om du opfylder kravet i forhold til 
en bestemt karakter i faget.

Det er altid den enkelte uddannelse, der, ud fra gen-
nemlæsning af dit vidnesbyrd, vurderer, hvorvidt du 
opfylder kravet. 

Alle adgangskravene skal være opfyldt, for at 
du er kvalificeret til at søge om optagelse på en 
uddannelse. 

Opfylder du ikke adgangskravene, vil du blive afvist 
uanset dine øvrige kvalifikationer. 

Dit vidnesbyrd sammen med Steiner HF-beviset 
udgør det, der svarer til et gymnasialt eksamens-
bevis. Det er vigtigt, at du sender hele vidnesbyrdet, 
når du søger optagelse, så uddannelsen kan vurde-
re dit kompetenceniveau i de individuelle udtalelser 
for fagene i vidnesbyrdet.

Gymnasial supplering (GSK) og hf-enkeltfag

Hvis du mangler fag eller har brug for at løfte et fag 
til et højere niveau (fx fra C til B eller B til A) for at 
opfylde adgangskravene til en uddannelse, kan du 
tage et gymnasialt suppleringskursus (GSK) eller 
læse det som hf-enkeltfag på et VUC-center.  

Suppleringskurser findes i hele landet Du kan se 
hvor, på UddannelsesGuiden (ug.dk -> GSK)

Du kan ikke læse en fuld hf for at få et andet karak-
tergennemsnit, når du har taget en Steiner HF. Det 
skyldes en regel om, at det ikke er muligt at forbed-
re karaktergennemsnittet, efter du er blevet student 
første gang. Her tæller den første gymnasiale ud-
dannelse, du har gennemført og bestået altid som 
den adgangsgivende. 

Videre uddannelse efter Steiner HF - hvad kan man?
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Kvote 2 for Steiner HF

Da du ikke går til eksamen og får karakterer på Stei-
ner HF, skal du altid søge ind via kvote 2 på de vide-
regående uddannelser. 

I kvote 2 bliver du vurderet på andre kriterier end 
kun gennemsnittet. Nogle uddannelser optager kun 
via kvote 2, imens det på andre gælder, at ansøg-
ningen også afprøves i kvote 1. Med en Steiner HF 
vil din ansøgning dog ikke blive afprøvet i kvote 1, 
så her er det altid kriterierne for kvote 2, du skal 
ansøge efter.

Den samme uddannelse to steder i landet kan have 
forskellige kriterier for optagelse og procedurer i 
kvote 2, og mange steder er det specifikt beskre-
vet, hvordan du skal søge, når du søger ind med 
et vidnesbyrd eller Steiner HF-bevis. Husk derfor 
at tjekke uddannelsesstedernes hjemmesider for 
nærmere information. 

På de næste sider kan du også se nogle eksempler 
på, hvad der kan være med til at kvalificere din an-
søgning på forskellige uddannelser.

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Standby

Standby er en form for venteliste. Det er vigtigt, at 
du sætter dig grundigt ind i konsekvenserne af at 
sætte kryds i standby. Læs mere om standby på 
ug.dk.

Optagelse.dk – åbner 1. februar hvert år

Ansøgning til videregående uddannelse foregår di-
gitalt på optagelse.dk med login med NemID. 

Husk at tjekke, at dit Steiner HF-bevis og vidnesbyrd 
bliver korrekt vedhæftet. Søger du om optagelse, 
før du får dit vidnesbyrd, skal du logge på optagel-
se.dk igen inden 5. juli kl. 12 og sørge for, at beviset 
og vidnesbyrdet kommer med dine ansøgninger. 

Du kan søge op til otte uddannelser, men du kan 
maksimalt få tilbudt én studieplads. Husk at god-
kende og underskrive hver af dine ansøgninger 
med dit NemID – så har du sendt din ansøgning. 

Du kan ændre i rækkefølgen på dine ansøgninger 
helt frem til 5. juli kl. 12, også selvom du har søgt i 
kvote 2.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning 28. juli. Husk at svare 
ja eller nej tak til pladsen, inden den frist der står i dit 
optagelsesbrev. Har du ikke fået en plads, er der fra 
28. juli mulighed for at søge ind på uddannelser, der 
har ledige pladser. Du finder fra 28. juli en oversigt 
på forsiden af ug.dk.

Studievejledning

På de fleste steinerskoler kan du få studievejledning 
i, hvordan du søger videre. Skolerne har mange års 
erfaring med elever, der har søgt mange forskellige 
uddannelser og er blevet optaget på baggrund af 
deres vidnesbyrd.

Hos Studievalg Danmark kan du også få vejledning 
om valg af studie og optagelse på videregående 
uddannelse. De kender også steinerskolernes vid-
nesbyrd og Steiner HF. 

Har du spørgsmål om ansøgning og optagelse på 
videregående uddannelse, kan du booke en vejled-
ning via studievalg.dk. Du er desuden altid velkom-
men til at sende en mail til dem eller ringe på 3333 
2000.

Hvordan kan jeg vide, hvordan jeg skal søge?

På flere uddannelser er det beskrevet, hvordan du 
skal søge, når du kommer fra en steinerskole. Ud-
dannelserne betragter dig i flere tilfælde som en 
dispensation-ansøger. Det betyder, at du skal søge 
dispensation for det generelle krav om at have en 
bestået gymnasial eksamen. Dit Steiner HF-bevis 
fortæller, om du har bestået din gymnasiale eksa-
men. Dit vidnesbyrd bliver brugt som dokumentati-
on for dit faglige niveau. 
Vær opmærksom på, at dispensationen kun gælder 
kravet om en gymnasial eksamen, så du skal stadig 
opfylde eventuelle øvrige krav på uddannelsen.
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