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Optag.dk er nu klar til brug
På optag.dk kan elever - der søger om optagelse på en gymnasial uddannelse til sommer –
søge og kombinere de oplysninger, som er relevante for deres valg af uddannelsessted.
Den unge og forældrene kan sammen orientere sig før besøgsdage og –aftener.
Slut med sproglige og matematikere
Når den nye gymnasiereform træder i kraft til sommer, opdeles eleverne ikke længere på
en matematisk og en sproglig linie i gymnasiet. I stedet kan ansøgeren vælge at ansøge op
til 9 studieretninger blandt de godt 1500 der udbydes på landes gymnasier.
På optag.dk præsenteres de enkelte skolers studieretninger, udbud af valgfag, deres
geografiske placering, om skolen er handicapvenlig osv.
Det betyder, at en 9./10. klasses elev, kan sidde der hjemme og få et overblik over, hvor de
kriterier, som er afgørende for netop hans/hendes valg, er opfyldt.
Ansøgningsfrist 15. marts
For de elever, der ønsker at starte i gymnasiet efter sommerferien, er ansøgningsfristen
15. marts. I slutningen af januar/starten af februar holder skolerne orienteringsaftener. Det
er muligt at bruge optag.dk til at præsentere det samlede udbud af studieretninger på
amtsniveau. Det benytter man sig allerede af i Storkøbenhavn.
Indholdet på optag.dk styres via Lectio
Alle informationer der ligger på optag.dk, vedligeholdes i gymnasiesystemet Lectio. Skoler,
der i forvejen bruger Lectio, har automatisk adgang til at kunne vedligeholde informationer
om deres udbud. Det er gratis forskolerne at benytte optag.dk.
Kan bruges på skolens hjemmeside
Når skolen er tilmeldt og studieretningerne er oprettet, kan de genbruges på skolens
hjemmeside. Her kan der uden besvær indsættes et felt med skolens studieretninger tilpasset sidens farver og design.

For yderligere information: www.optag.dk og www.lectio.dk eller telefon: 33 79 79 00.

Lectio er oprindeligt udtænkt af lektor Einar Poulsen, der gennem sine 30 år som
gymnasielærer har fået et solidt kendskab til gymnasieverdenen og dens forskellige
faggrupper og brugere. Systemet er udviklet af MaCom A/S.
Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. MaCom beskæftiger sig med
systemudvikling og undervisning. MaCom er Microsoft Certified Partner og Oracle Partner.
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