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Webinarer om kvote 2 og motiveret ansøgning
Vi afholder en række webinarer for ansøgere til kvote 2. En vejleder er til stede med webcam og lyd, mens
deltagerne undervejs kan stille spørgsmål i en fælleschat. 

Hver mandag fra den 31. januar til den 7. marts afholder vi webinaret Få styr på din kvote 2-ansøgning. Vi
kigger på, hvad der tæller med i kvote 2-vurderingen på uddannelserne og får styr på begreber som
adgangsgrundlag, prioritering, standby og betinget optagelse. 

Hver onsdag fra den 2. februar til den 9. marts afholder vi webinaret Godt i gang med motiveret
ansøgning. Første del af oplægget handler om de generelle retningslinjer for den motiverede ansøgning,
mens anden del er et skriveværksted, hvor deltagerne selv får mulighed for at komme på banen og give
hinanden input og feedback.

Man tilmelder sig webinarerne her. 

Vi har også lavet en kort video, der kan hjælpe ansøgerne i gang med at skrive deres motiverede ansøgning,
som I er velkomne til at dele. I finder videoen her.
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Kvote 2-nyhedsbrev fra eVejledning
 Godt nytår! I eVejledning er vi klar med vores tilbud op til kvote 2-fristen.  

 

I er meget velkomne til at henvise ansøgere til os, når det drejer sig om generel vejledning om
optagelse – ligesom vi henviser til jer, når de vejledningssøgende har specifikke spørgsmål til jeres

uddannelser. 
 

Kvote 2-tilbud

https://www.ug.dk/evejledning/webinarer-og-livechat#Webinarer-for-dig--der-s--ger-videreg--ende-uddannelse
https://www.ug.dk/evejledning/skal-du-til-vaelge-videregaaende-uddannelse#Se-denne-video-fra-eVejledning--om-hvordan-du-laver-en-motiveret-ans--gning-til-en-videreg--ende-uddannelse
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Udvidede åbningstider 
I weekenden den 12 .-13 .

marts har vi udvidet

åbningstid og vil være

tilgængelige på både Kvote

2-chatten , individuel chat

og telefon fra kl . 9-21 – læs

mere på siden her .

I weekenden den 26 . og 27 .

februar vil telefon og chat

være åben kl . 9-16 på grund

af ansøgningsfristen for

ungdomsuddannelser den

1 . marts . 

Kvote 2-chatten og livechat på engelsk 
I år åbner Kvote 2-chatten den 7. marts og den vil være åben dagligt
fra kl. 9-21 frem til den 15. marts kl. 12. I Kvote 2-chatten kan
deltagerne stille spørgsmål i et fælles chatrum, hvor en vejleder via
webcam besvarer spørgsmål om ansøgning og optagelse. Vejlederen
har mulighed for at vise optagelse.dk, når der er spørgsmål til de
enkelte felter i ansøgningen – og er i tæt dialog med den tekniske
support på optagelse.dk undervejs. I Kvote 2-chatten fortæller vi også
om jeres tilbud til ansøgergruppen. 

Vi afholder også livechats på engelsk for internationale ansøgere 7
gange á to timer i perioden fra den 1. februar til den 13. marts.

Kvote 2-chatten samt datoer og link til livechat på engelsk finder I på
denne side. 
 
Deltagerne skal ikke tilmelde sig kvote 2-chatten eller engelsk livechat
på forhånd, de går blot ind i via linket i åbningstiden og stiller deres
spørgsmål. 

Vejledninger på viden.stil.dk
Vi opdaterer brugervejledningerne til Optagelse.dk på viden.stil.dk, så
de er klar til d. 1. februar. Der linkes direkte til vejledningerne på
viden.stil.dk fra forsiden af optagelse.dk og i flere af hjælpeteksterne
i ansøgningen. 

Vi ønsker jer alle god fornøjelse og arbejdslyst med kvote 2-optaget. 

Venlig hilsen
eVejledning 
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