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Undervisningsministeriet 

 

Høringssvar fra Gymnasieskolerne Lærerforening om lovudkast om kapacitetsloft 

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har modtaget lovudkast om kapacitetsloft til høring. Lovudkastet er, 

som vi læser det, udtryk for et politisk ønske om en større styring af de selvejende institutioner. En styring, 

GL hilser velkommen.  

GL bakker op om den foreslåede styrkelse af kapacitetsstyringen og støtter, at formålet udvides til, at kapa-

citetsstyringen skal sikre, at der findes et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud til alle unge overalt i 

landet. Det er væsentligt, at kapacitetsloft vurderes ud fra overvejelser om det samlede antal nye elever, da 

der efter gymnasiereformen ikke længere er loft på antallet af elever i de enkelte grundforløbsklasser.  

GL mener, at styringen af kapaciteten skal ses i sammenhæng med arbejdet med investeringsloftet på de 

selvejende institutioner, så begge dele kan indgå som strategiske brikker til at opnå de politiske mål om at 

sikre tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud overalt i landet. Investeringer i gymnasiale kapacitetsud-

videlser bør gå igennem godkendelse af en politisk instans.  

GL er uforstående overfor, hvorfor mulighederne for kapacitetsloft ikke skal omfatte hele det gymnasiale 

område. Sikring af et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud til alle unge bør ikke kun omfatte stx og 

hf, men også de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx. GL er derfor at den opfattelse, at alle gymna-

siale uddannelser skal følge de samme regler for koordinering, elevfordeling og kapacitet.  

Nedjustering af en institutions kapacitet har konsekvenser. Det er væsentligt, at kapacitetsbeslutninger 

træffes på et veldokumenteret og oplyst grundlag, hvor elevstrømninger og institutionernes naturlige op-

tagsområde medtages i overvejelserne. Samtidig er det væsentligt, at alle parter bliver hørt, når ministeren 

tager stilling til, om en institution skal pålægges et loft. Derfor kan GL ikke støtte en ministerbeføjelse uden 

indstilling og høring af de involverede parter. 

For at kapacitetsloftet skal virke efter hensigten, skal regionerne have ret til at indstille kapacitetsloft; også 

selv om der er uenighed om indstillingen i fordelingsudvaget. Det er væsentligt, at regionerne reagerer, hvis 

en skoles kapacitetsfastsættelse går imod det overordnede formål med at sikre alle unge overalt i landet 

tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud.   

GL anbefaler ligeledes muligheden for at tildele økonomisk kompensation så som skyggeelever til små ud-

satte skoler i situationer, hvor der vil være midlertidige nedgange i deres elevtal.  

Elevfordeling  

I lovforslaget fremgår det, at ministeren vil løse fordelingsproblemerne på baggrund af afstandskriteriet 

administrativt. Det vil ikke løse alle problemerne ved elevfordelingen. GL skal på det kraftigste opfordre til, 

at der politisk tages hånd om alle problemerne hurtigt, så nye regler på området kan træde i kraft til opta-

get i foråret 2018. Der er nogle få skoler, der er særligt ramt af elevsammensætningen og vigende søgetal, 
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og de skoler har behov for en løsning nu. Det er desuden væsentligt, at der er politisk enighed blandt for-

ligspartierne om formålet med og løsningen til elevfordelingen.  

De nuværende regler for kapacitet og elevfordeling har skabt problemer, der kræver lokal indsigt at løse. GL 

vil derfor opfordre ministeren til at inddrage sektoren i processen om nye regler for elevfordeling. Reglerne 

skal tage højde for særlige lokale og regionale forhold samt pædagogiske hensyn. Der skal også være regler 

for, hvornår og i hvilket omfang de enkelte skoler kan optage elever fra andre skoler, der har været på 

”venteliste” til skolen.  

 

Med venlig hilsen  

Annette Nordstrøm-Hansen 
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