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      Tyskland og Luxembourg/Irland 

 
 
 
Oktober + november 2022 
 Tilmelding til OPU 
07.10.2022 Frist for tilmelding til OPU Tyskland 
07.10.2022 Frist for tilmelding til OPU Luxembourg/Irland 
 Tilmeldingsblanket udfyldes og sendes til OPU-Sekretariatet underskrevet af eleven og  
 skolen/OPU-koordinatoren 
 
OBS! Tilmelding til Tyskland skal vedlægges karakterudskrift på dansk + foto på tilmeldingsskema 
  
OBS! Tilmelding til Luxembourg/Irland skal vedlægges en kort ansøgning (ca. en side) 
 på dansk eller engelsk + karakterudskrift på dansk og foto på tilmeldingsskema   
 Det er ikke en ansøgning til virksomheder men til OPU-Sekretariatet til vurdering af eleven i forhold til 

et eventuelt optagelsesinterview  
        
    Optagelsesinterview for elever tilmeldt Tyskland 
25.10.2022   Silkeborg 
26.10.2022   Silkeborg 
27.10.2022   Silkeborg 
 
02.11.2022 Silkeborg 
03.11.2022 Silkeborg 
07.11.2022 Aalborg 
08.11.2022 Aalborg 
14.11.2022 Odense 
15.11.2022 Odense 
16.11.2022 Odense 
18.11.2022 Silkeborg 
   
 Optagelse i OPU Tyskland 
22.11.2022 Besked om optagelse i OPU Tyskland på e-mail 
 
December 2022 
07.12.2022 Aflevering af tysk ansøgning + indbetaling af deltagergebyr kr. 3.000. HUSK at eleverne kan påbegynde 

ansøgningen allerede ved tilmelding til OPU! 
 
 Optagelsesinterview for elever tilmeldt Luxembourg/Irland 
06.12.2022 I Silkeborg 
07.12.2022 I Silkeborg 
08.12.2022 I Silkeborg 
 
 Optagelse i OPU Luxembourg/Irland 
16.12.2022 Besked om optagelse i OPU Luxembourg/Irland på e-mail 
  
Januar 2023 
18.01.2023  Aflevering af endelig engelsk ansøgning til OPU Luxembourg/Irland for elever som er blevet 
  optaget + indbetaling af deltagergebyr kr. 3.000   
 
Januar – juni 2023  Jobsamtaler 
  Onlinesamtaler/ansættelsesrejser arrangeres i samarbejde med firmaerne, under hensyntagen til 

firmaernes individuelle ønsker og muligheder 
 
Juli – august 2023  
Uge 31 Start på job 
 
17.08.2023 Informationsmøde for OPU-koordinatorer i Silkeborg om det kommende år 
    
 
 
 
 
 
  Forklaring til kalenderen                
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OPU-kalender 
 

Kalenderen giver et overblik over de vigtigste frister og datoer i forbindelse med tilmelding og optagelse i OPU samt 
ansættelsesrejser. 
 
Optagelse i OPU 
 

Elever, som har været til optagelsesinterview til Tyskland, får besked om optagelse den 22. november 2022. Besked 
sendes på e-mail til elev og OPU-koordinator. Betalingsfrist er 7. december 2022. Opkrævning sker sammen med 
optagelse. 
 
Elever, som har været til optagelsesinterview til Luxembourg/Irland får besked om optagelse den 16. december 2022. 
Besked sendes på e-mail til elev og OPU-koordinator. Betalingsfrist er 18. januar 2023. Opkrævning sker sammen med 
optagelse. 
 
Elever, som tilmelder sig både Tyskland og Luxembourg/Irland og dobbeltinterviewes, skal være indstillede på ventetid 
på afklaring af optagelse, da optagelse til Tyskland og Luxembourg/Irland sker forskudt. De vil som udgangspunkt først få 
endelig besked den 16. december, om de er optaget til det ene eller andet. 
 
Aflevering af tysk ansøgning 
 

Den tyske ansøgning skal være PIU-Sekretariatet i hænde senest den 7. december 2022. Eleverne kan godt påbegynde 
skrivning af deres ansøgning allerede ved tilmelding til OPU Tyskland. 
 
Aflevering af engelske ansøgning 
 

Den endelige ansøgning med bilag, udfærdiget på engelsk, skal, for elever der bliver optaget i OPU Luxembourg/Irland, 
være OPU-Sekretariatet i hænde senest den 18. januar 2023. I forbindelse med tilmeldingen i november skal der også 
medsendes en ansøgning (ca. en side på dansk eller engelsk + karakterer på dansk), som alene bruges til at tage stilling 
til, om eleven skal indbydes til optagelsesinterview. Elever, der tilmelder sig Luxembourg/Irland, skal informeres om at 
ikke alle bliver inviteret til optagelsesinterview. 
 
Jobsamtaler 
 

Jobsamtaler vil afholdes enten online eller som en rejse, afhængigt at virksomhedernes ønsker og muligheder samt 
eventuelle rejserestriktioner. De arrangeres som regel i grupper afhængigt af antal jobtilbud fra virksomhederne.  
 
Hver elev vil som regel få 2-3 jobsamtaler til afvikling i løbet af 1 uge. Herefter afgives prioritering af virksomhederne til 
OPU-Sekretariatet og virksomhederne gør det samme.  
 
Tilbud om oplæringsplads 
 

På baggrund af elevernes og virksomhedernes prioritering efter samtalerne sender OPU-Sekretariatet besked om job 
eller afslag til eleverne. Formidlingen af oplæringspladser foregår gennem OPU-Sekretariatet og sker udelukkende på 
grundlag af elevernes og virksomhedernes prioritering. Hvis en elev får afslag efter en runde af jobsamtaler, arbejdet 
OPU-Sekretariatet videre med ansøgningen og forsøger at arrangere nye samtaler.  
 
Ansættelseskontrakt 
 

Oplæringsvirksomhederne sender i de fleste tilfælde ansættelseskontrakten direkte til eleven. 
 
Senere tilmelding til OPU 
 

Det er som udgangspunkt muligt at tilmelde sig OPU Tyskland efter tilmeldingsfristen. Det vil bero på en individuel 
vurdering på baggrund af antal i forvejen tilmeldte elever og ledige oplæringspladser på det givne tidspunkt. Kontakt 
OPU-Sekretariatet for afklaring. 
 
Det er som udgangspunkt ikke muligt at tilmelde sig Luxembourg/Irland efter tilmeldingsfristen. Skulle der mangle elever 
til ledige oplæringspladser, vil der åbnes for tilmelding igen på et senere tidspunkt. 


