Ansøgning om optagelse på kosmetikeruddannelsen
Din ansøgning er består af 4 dele. Det er vigtigt, at Syddansk Erhvervsskole har modtaget nedenstående
inden for den gældende tidsfrist. Mangler 1 af bilagene, kan du ikke komme i betragtning til en plads.

1. Udfyld et ansøgningsskema på optagelse.dk.
Du skal gå på www.optagelse.dk, hvor du skal udfylde et ansøgningsskema til optagelse på
kosmetiker. Ansøgningen sendes herefter automatisk til skolen. Normalt vil du høre nærmere fra
skolen inden for 1 uge, ellers bedes du kontakte os.
Herudover skal du sende følgende til Syddansk Erhvervsskole via post eller mail. Der er vigtigt, at
du IKKE opdaterer bilagene på optagelse.dk.
2. Personlig ansøgning.
Du skal udarbejde en personlig ansøgning til skolen på samme måde som, hvis du søgte læreplads
i en salon. (se vejledning på bagsiden).
3. CV
Sammen med den personlige ansøgning skal du sende et CV.
4. Eksamenspapirer.
Du skal vedlægge kopi af beviset fra folkeskolen, din uddannelsesplan og evt. andre
eksamenspapirer.
Pr. 1. august 2015 er der krav om, at dansk og matematik er bestået med et gennemsnit på
minimum 02 i 9. klasse. 9. klasse svarer til niveau G Gennemsnittet beregnes på følgende måde:
Dansk 9. klasse:
Gennemsnittet af de 3 skriftlige prøver og den mundtlige prøve skal give karakteren 02.
Matematik 9. klasse:
Gennemsnittet af de 2 skriftlige prøver skal give karakteren 02.
Dansk i 10. klasse:
Gennemsnittet af den skriftlige og den mundtlige prøve skal give karakteren 02.
Matematik 10. klasse:
Karakteren i skriftlig matematik skal være minimum 02
Kan du ikke indsende bevis/beviser for ovenstående bedes du kontakte skolen.

Vejledning til skriftlig ansøgning:

Ansøgningen skal være skriftlig og gerne vedlagt foto.
Tildelingen af pladser til kosmetikeruddannelsen vil ske til de bedst egnede i forhold til nedenstående
kriterier.
Ansøgningen skal indeholde følgende punkter: (gælder også uddannelsesplanen fra folkeskolen)


Begrundelse for ønsket om uddannelsen til kosmetiker.



Eventuel dokumentation for erfaringer fra kosmetikerfaget. Her medtages stort som småt,
herunder erhvervserfaring fra ufaglært arbejde eller erfaring fra udlandet, trainee forløb,
fritidsarbejde eller erhvervspraktik.



Eventuel dokumentation for deltagelse i brobygning, præsentationskurser, produktionsskoleforløb
eller anden vejledningsaktivitet.



Eventuel dokumentation for andet fritidsarbejde eller frivilligt arbejde, der ikke nødvendigvis har
kosmetikerfagligt indhold.



Plan for søgte praktikpladser samt tilkendegivelse af, hvilket geografisk område eleven søger
praktikplads inden for.

Eleven anbefales at gennemføre en vejledningssamtale med Ungdommens Uddannelsescenter forud for
ansøgningen.

Ud fra den skriftlige ansøgning udvælges et antal elever til samtale. Formålet med samtalen er at vurdere,
hvilke ansøgere der ud fra en helhedsvurdering, er bedst egnet til uddannelsen. Efter samtalen afgøres det
hvilke elever, der påtages på de forhåndenværende pladser.
Optagelse til uddannelserne sker 1-2 gange årligt

