
Guide: Sådan søger du ind på en SOSU-uddannelse via optagelse.dk  
- 8 trin der guider dig igennem din ansøgning 
 
 
1. Gå ind på optagelse.dk 

Klik på den grønne boks ”Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse” 
  

 
 
2.  Log på  
Du skal logge på med NemID. 

 
  

https://www.optagelse.dk/


1. Vælg hvornår du vil starte på en uddannelse 
Hvis du klikker på ”hurtigst muligt”, skal du være opmærksom på, at det ikke gælder alle 
vores uddannelser.  
Klikker du ”Efter sommerferien” skal du vælge den dato, du gerne vil starte på uddannelse. 
Du kan se datoerne for studiestart på sosunord.dk. 
 
 

 
2. Tjek at dine personlige oplysninger er rigtige 
Du skal udfylde alle de bokse, der er markeret med * – du skal skrive dit fornavn(e), 
efternavn, vej, postnummer, by, e-mail og telefon eller mobil.  
 
Det er vigtigt, at du skriver dit eget telefonnummer og e-mail 

https://sosunord.dk/uddannelser/


3. Valg af uddannelse 
Når du har indtastet dine personlige oplysninger, skal du klikke på det fanblad, der hedder 
”Ansøgninger” og derefter klikke på ”Opret ny ansøgning”.  
 

 
 
 
  



4. Angiv hvornår du afsluttede folkeskolen og upload relevante dokumenter 
 

A. Skriv hvornår du afsluttede folkeskolen og på hvilket klassetrin. Derefter kan du 
tilføje, hvis du har anden skoleaktivitet, du vil have på din ansøgning.  

 
B. Upload dine eksamensbeviser og andre relevante dokumenter, som fx udtalelser fra 

den skole du tidligere har gået på, en udtalelse fra din arbejdsplads eller 
kursusbeviser. Det er vigtigt, at de dokumenter/ bilag du uploader, er PDF-filer. - Har 
du mistet dine eksamensbeviser, skal du kontakte den skole du har gået på.  

 
C. Når du har indtastet din skolebaggrund og uploadet dine beviser, skal du klikke på 

”Gem”. Det er vigtigt, at du undervejs i din ansøgning klikker ”Gem” ellers vil alle 
dine oplysninger og uploadede dokumenter forsvinde.  

  



D. Uddannelsesønsker 
A. Uddannelsesområde: vælg ”Erhvervsuddannelser” (alle SOSU Nords uddannelser er 

erhvervsuddannelser). 
B. Vælg det forløb, der passer til dig – læs beskrivelsen under hvert forløb for at se, 

hvilket forløb du skal søge ind på. 
C. Hvis du allerede har en uddannelsesaftale, skal du informere os om det.  
D. Hvis du tidligere har været startet på en erhvervsuddannelse, skal du informere os 

om det. 
E. Opfylder du ikke vores adgangskrav, 02 i dansk og matematik, skal du sætte flueben i 

boksen. 
F. Vælg uddannelse. Hvis den uddannelse du vil søge ind på, ikke er på listen, er det 

fordi der ikke er et hold, der starter til den dato du har valgt. Du skal lukke 
optagelse.dk ned, og starte forfra med en ny studiestartsdato. 

 
 



G. Vælg Postnummer og Region for hvor, du vil tage din uddannelse.  
H. Klik på den skole du gerne vil gå på – fx SOSU Nord Vendsyssel, Hjørring. 

 

 
 

I. Når du har valgt den skole, du gerne vil gå på, skal du udfylde: 
- Skolebaggrund  
- Uddannelsesbaggrund 
- Erhvervsbaggrund  
- Statsborgerskab 
- Specialpædagogisk støtte – hvis du er ordblind eller har andre udfordringer, du 

har brug for støtte til, så er det vigtigt, du beskriver det her 
- Yderligere oplysninger – det er ikke nødvendigt at skrive noget her. Er der noget, 

du gerne vil have, SOSU Nord ved om dig, kan du skrive det her 
- Evt. oplysninger vedr. transportforhold og behov for skolehjemsplads 

 
Når du har udfyldt de relevante felter, klikker du på ”Tilføj uddannelse”. 
 
  



E. Ansøgning – underskriv og aflever 
Når du har udfyldt din ansøgning og vedhæftet alle relevante dokumenter, skal du 
underskrive din ansøgning med NemID.  

 
 
 
 

Tillykke! Din ansøgning er nu sendt til os 
Vær opmærksom på at vi først kan se din ansøgning efter 24 timer, og derfor kan vi ikke 
svare på spørgsmål omkring den inden da. 
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