
Udmeldelsesblanket 
(original til elevadministrationen) 

Fødselsdato og år: Elevens navn: 

Mobil: Afdeling/hold/klasse: 

Dato for udmeldelse: 

Udmeldelsesårsag (udfyldes af eleven eller RTS, sæt kun ét X): 

Ikke uddannelsesparat (59) Fortrudt uddannelse (55) 

Personlige forhold (53) Fik uddannelsespålæg (289) – og var ikke motiveret

Ustabil boligsituation (280) Niveau for højt (51) 

Har psykiske vanskeligheder (281) Niveau for lavt (52) 

Har fysiske vanskeligheder (282) Skifter skole (29) – og fortsætter uddannelsen 

Misbrug (283) Starter på samme hovedområde (211)  

Økonomi (2016) Starter på andet hovedområde (212) 

Flyttet (61) Starter på anden gymnasial uddannelse (214) 

Trives ikke (54) Starter på HTX (221) – på RTS 

Skoletræt (2018) Skifter fra HTX til EUX/EUD (222) – på RTS 

Sygdom (60) Skifter fra EUX til EUD (223) – på RTS 

Elevens fremtidsplaner - perspektiv (udfyldes af eleven, sæt kun ét X): 

Fået arbejde (1) Skifter til anden uddannelse (3) 

Vil søge praktikplads (6) Ukendt (9) 

Udmeldt af skolen – årsag (udfyldes af RTS, sæt kun ét X): 

For meget fravær (2011) Uacceptabel adfærd (204) 
Ingen kontakt (2) – efter påbegyndelse Bortvist (56) 

Eleven er blevet vejledt til at tage kontakt til UU eller jobcenter. 
Efterfølgende varetages kontakt og vejledning af: Ungdommens Uddannelsesvejledning. Adressen findes på www.ug.dk 

Bemærkninger (brug evt. bagsiden): 

Dato: 

Elevens underskrift 

Dato: 

Forældre/værge (for elever u. 18 år) 

Dato: 

RTS (vejleder, elevkonsulent eller leder) 

http://www.ug.dk/
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