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Bemærkning til udkast til ny optagelsesbekendtgørelse
Der er sendt udkast til ny optagelsesbekendtgørelse til høring. Foreningen har
følgende bemærkninger, men tager forbehold for at der kan fremkomme sup-
plerende bemærkninger når sagen har været forelagt på et hovedbestyrelses-
møde den 29. februar 2012.

Umiddelbar er det indtrykket at de foreslåede ændringer er ganske rimelige.

GL finder at ændringerne i kapitel 1-7 om optagelseskravene til den enkelte
elev primært er sproglige ændringer der klargør teksten. GL finder ikke der er
indholdsmæssige ændringer i forhold til 2009-bekendtgørelsen i lyset af de
ændringer der blev tilføjet i 2010.

Vedrørende kapacitetsfastfastsættelsen
I § 24 er det en god ting at datoer for forslag til kapacitetsfastsættelse rykkes
to måneder frem, og at den enkelte institutions kapacitet, efter den koordine-
rende drøftelse, fastsættes godt en måned tidligere end i dag. GL finder det er
fornuftigt at kapaciteten fastsættes separat for stx og hf. Vi tager til efterret-
ning at kapaciteten på hhx og htx i lighed med tidligere fastlægges af de en-
kelte institutioner uden koordinering.

GL kan være bekymret ved at man har fjernet bestemmelsen i den gamle § 25
om at ministeren skal sikre kapaciteten i et sådant omfang at alle optagelses-
berettigede kan optages. Der fremgår nu ikke noget om hvad ministeriet kan
gøre hvis regionens indsendte kapacitetsoversigt ikke svarer til behovet (ele-
vernes retskrav). Vi forudsætter at ministeriet mener at man stadig kan gribe
ind i kraft af beføjelser formuleret i anden sammenhæng da der netop er tale
om et retskrav for eleverne.

Det bør i § 25 specificeres at der ikke er nogen tidsgrænse for hvor mange
gange på hinanden følgende år regionen kan indstille og ministeren fastlægge
et midlertidigt kapacitetsloft. Samtidig mener GL at regionerne bør sidde med
i de forpligtende samarbejder hvor kapacitetsspørgsmål behandles af de delta-
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gende skoler. Alternativt bør disse to elementer medtages i den kommende
analyse af fordelingsudvalgenes rolle og praksis.

GL finder det positivt at særlige profiler fremover skal godkendes af ministe-
riet da dette vil medvirke til at skabe klarhed over fordelingskriterierne. Det
forventes desuden at der i §28 stk. 2 i forhold til særlige profiler kun åbnes op
for at lederen kan udvælge ansøgere til denne særlige profil (på linje med pro-
ceduren for pre-IB mv.) og ikke for hele skolen.

I § 28 stk. 6 bør det fremgår at en kapacitetsudvidelse efter ansøgningsfristen
kun er af midlertidig karakter efter aftale med fordelingsudvalget.

Det kan støttes at det fremover ikke er de enkelte fordelingsudvalg der fast-
sætter kriterier for optag, men at disse kriterier i stedet fastsættes direkte i be-
kendtgørelsen i §§ 29 og 30.

Det fastlægges her at transporttiden er den afgørende faktor. Der er dog mu-
lighed for at prioritere optag på en skole med en særlig profil hvis eleven har
de faglige forudsætninger der svarer til denne profil. For at undgå at det mis-
bruges i fordelingsprocessen til at udvælge ønskværdige elever til bestemme
studieretninger som det kan forekomme i dag, er det fremover bestemt at en
institution kan få godkendt en særlig profil, men godkendelsen skal gives af
ministeriet jf. § 29, stk. 2, og det er en rimelig bestemmelse.

Klagebestemmelserne er uændrede, hvilket betyder at fordelingsudvalget skal
tage en klage op hvis en ansøger er utilfreds med fordelingsudvalgets afgørel-
se. Det er en klageprocedure som formodentlig sjældent medfører en ændret
beslutning.

GL ser frem til at resultatet af analysen af fordelingsudvalgenes rolle og prak-
sis foreligger. GL vil foreslå at analysen inddrager problemstillinger vedrø-
rende at gymnasierne kun kan pålægges midlertidigt kapacitetsloft i tre år,
herunder hvordan det kan sikres at de enkelte skolers kapacitetsudvidelser ik-
ke giver et lokalt/regionalt overkapacitetsproblem. Analysen bør her ud over
medtage problemstillinger i forhold til ventelister på populære skoler der vil
give svære planlægningsvilkår på de mindre søgte skoler samt muligheden for
en obligatorisk, elektronisk fordeling af ansøgere på de gymnasiale uddannel-
ser. Samtidig bør det overvejes om regionerne, der kan fastlægge midlertidig
kapacitetsloft, bør sikres en plads i de forpligtende samarbejder hvor kapaci-
tetsspørgsmålet drøftes.
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