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Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen (eller ikke består én til sommer) skal du samtidig lave en 
ansøgning som beskrevet herunder.  

For at søge om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen i 2020, skal du gøre to ting: 

1. Søge om optagelse via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på hjemmesiden www.optagelse.dk (Se
vejledning til KOT-ansøgning her). Fristen er d. 15. marts kl.12.00

2. Følge nedenstående vejledning, lave din ansøgning om dispensation – og så skal du gemme den som
PDF og uploade den som BILAG til din KOT ansøgning (på www.optagelse.dk).
Fristen er d. 15. marts kl.12.00

Ansøgningen om dispensation består af to dele: 

1. Dokumentation for egen produktion og/eller studier af særlig kvalitet. Det kan være i form af
originale designprojekter eller billeder af dem.

Omfang: Du må maks. vedlægge fem ark i valgfrit format (dog maks. A3). Alle dine ark skal være
forsynet med korte, forklarende tekster.

2. En besvarelse af opgaven: "Lav en refleksion i ord og billeder over et af dine egne designprojekter
sammenlignet med et lignende, du kender til".

Det skal du svare på: 

I din refleksion skal du skrive, hvad du har gjort dig af tanker om dine egne designløsninger/produkter. Hvor- 
for mener du, at din idé og dens formål er velvalgt? Hvorfor er løsningen udformet som den er? Hvad har du 
valgt/fravalgt inden for løsningens form, farve, materiale, størrelse, formål m.m. 

Du skal også sammenligne din designløsning/dit produkt med et tilsvarende, der findes. Hvorfor har du fx 
valgt den sammenligning, du har? Hvad fungerer, og hvad fungerer ikke ved de to produkter? 

Dispensationsansøgningen skal vise din evne til at arbejde og kommunikere visuelt, og vi bruger den til at 
vurdere dit talent og udviklingspotentiale som kommende designer. Vi vurderer også om din evne for skriftlig 
fremstilling er på samme niveau som en ansøger med en adgangsgivende eksamen. 

Hvad sker der efter, vi har modtaget din ansøgning: 
Når din ansøgning er blevet bedømt vil du modtage svar pr. mail om hvorvidt Designskolen Kolding har valgt 
at dispensere fra adgangskravet eller ej. Har du opnået dispensation, kan du fortsætte til trin 3 og 4 i 
optagelsesforløbet; ”Portfolio og Optagelsesprøve”. 
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