
 

Vejledning til den motiverede ansøgning  
 
Vejledning 
På NEXT har vi lavet en skabelon, som du skal bruge, når du skriver din motiverede ansøgning. Du 
skal forholde dig til tre temaer i ansøgningen, som fortæller os noget om din motivation og dine 
forudsætninger for at gå i gang med uddannelsen.  
  
Vi har lavet nogle vejledende spørgsmål under hvert tema, som du kan tage udgangspunkt i. Du skal 
ikke besvare spørgsmålene, men se dem som inspiration til, hvad vi gerne vil læse noget om i din 
ansøgning.  
  

Format og krav  
Du skal udfylde skabelonen for den motiverede ansøgning. Din ansøgning skal 
fylde 1 A4-side.  
  

Bedømmelse  
Din motiverede ansøgning bliver gennemgået af undervisere på den uddannelse, du har søgt 
ind på. Det er ud fra din motiverede ansøgning, at vi vurderer, om du kan blive indkaldt til 
samtale.   

  
Kriterier  
Når vi vurderer, om du skal indkaldes til samtale, så gør vi det ud fra nogle kriterier, vi har 
opstillet. De tre temaer du skal forholde dig til i den motiverede ansøgning, tager 
udgangspunkt i nedenstående kriterier. Vi vurderer på en skala fra 1-3, hvor godt du 
opfylder de forskellige kriterier i din motiverede ansøgning.   
   
Tema 1: Kendskab til uddannelsen    
Du kan vise, hvorfor du ønsker at starte på uddannelsen og evt., hvad du ønsker at bruge den til 
fremadrettet. Herunder:    

• Du kan vise, at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen går ud på.   

• Du kan vise, at du har kendskab til teoretiske og praktiske fag i uddannelsen.    
   
Tema 2: Kendskab til branchen    

• Du kan vise, at du har sat dig ind i fx arbejdsopgaver og mødetider i branchen.   

• Du kan vise, at du har kendskab til, hvilke job uddannelsen åbner op for.    
   
Tema 3: Studieparathed til uddannelsen   

• Du kan vise, at du er nysgerrig i forhold til faget, dets værktøjer og materialer.    

• Du kan vise, at du er interesseret i service og kundekontakt   

• Du kan vise, at du har relevante erfaringer fra skole, privatliv og/eller arbejdsplads i forhold 
til uddannelsen (det kunne fx være butiksarbejde, at strikke, gå til spejder, dyrke sport, indgå 
i et team).   

Upload  
Du skal uploade din motiverede ansøgning på optagelse.dk sammen med anden krævet 
dokumentation.  
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