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Høring om afstandszoner i skoleåret 2023/24 
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Gymnasieskolernes Lærerforeningen (GL) er stærkt be-

kymrede over det fremlagte lovforslag, der på kort sigt udmønter regeringens beslutning om, at fordelings-

kriteriet forældreindkomst skal fjernes fra den nye elevfordelingsmodel. Der har været en del ændringer og 

udskydelser i forbindelse med elevfordelingen. Ændringer, der har store konsekvenser for eleverne, men 

også for skolerne og de ansatte. Især de ansatte på de seks skoler uden optag i år har været udsat for et 

urimeligt stort pres med ændringer og indsatser, der endnu ikke er afklaret.  

Gymnasiesektoren har længe arbejdet for politisk handling i forhold til fordeling af de gymnasiale elever. 

Derfor har DGS og GL også støttet op om elevfordelingsaftalen fra 10. juni 2021, der havde to formål: For 

det første skulle den sikre de mindre gymnasier i de tyndt befolkede områder, og for det andet skulle den 

sikre en balanceret elevsammensætning på det enkelte gymnasium, der i højere grad afspejler sammen-

sætningen i lokalsamfundet.   

Med lovforslaget gøres de fem fordelingszoner til afstandszoner, så der ikke fordeles på forældreindkomst. 

Dermed fjernes størstedelen af løsningen på udfordringerne omkring skæv elevsammensætning, øget pola-

risering og få ansøgere på en del gymnasier i de store byer. Problemet er mest presserende for de seks 

gymnasier, der med aftalen ikke måtte optage elever i indeværende skoleår. Det var planen, at disse skoler 

skulle have en ny start fra det kommende skoleår. En start, skolerne nu må se langt efter, og det efterlader 

dem i en meget vanskelig og urimelig situation. Danske Gymnasier, Danske Gymnasieelevers Sammenslut-

ning og Gymnasieskolernes Lærerforening har sendt et brev til ministeren og de politiske ordførere netop 

om denne problemstilling. Vi ser et akut behov for en politisk beslutning, der skaber et solidt fundament for 

de seks skoler, både økonomisk og elevmæssigt. Konkret foreslår vi følgende på kort sigt: 

 Der skal være en stram kapacitetsstyring i områderne/regionerne omkring de seks gymnasier, så de 

er sikret elever til et rimeligt antal 1.g-/1.hf-klasser, tæt på fuld kapacitet fra skoleåret 2023/24. 

 Skoler, der oplever at elever skifter væk fra skolen, skal beholde det elevudløsende taxameter i det 
igangværende skoleår, uanset hvornår skiftet sker.  

 Ministeriet fastholder, formidler og følger op på reglerne omkring afskaffelse af ventelister – så 
skoleskift, der ikke følger reglerne, forhindres.   

 
Ministeren har tilkendegivet, at der vil blive taget særligt hensyn til de seks institutioner i forbindelse med 

den igangværende kapacitetsfastsættelsesproces med sigte på at holde hånden under deres elevgrundlag. 

Dette er ikke sket i udmeldingen af de beregningstekniske kapaciteter, så vi ser frem til det sker i de midler-

tidige kapaciteter, der udmeldes i februar. Vi opfordrer fortsat til, at de ovenstående tiltag implementeres 

inden skoleåret 23/24. 

Det er væsentligt, at vurdering og godkendelse af profilgymnasier i høj grad sker med øje for de konsekven-

ser, det kan have for den skæve elevsammensætning – både for de skoler med skæv elevsammensætning 

og for de små skoler i provinsen. Når fordelingszonerne afskaffes, vil profilgymnasier i højere grad kunne 

være forvridende for fordelingen i ”de tidligere fordelingszoner” – og umiddelbart har regionerne ikke kun-

net nå at tage afskaffelsen med i deres overvejelser i forbindelse med godkendelsen af profiler. DGS og GL 

http://www.gl.org/


 2 / 2 

vil derfor foreslå, at det for skoleåret 2023/24 ikke tillades at godkende nye profilskoler – alternativt, at der 

sker en kritisk gennemgang af de profilgymnasier, som regionerne måtte have godkendt.    

 
DGS og GL ser positivt på, at de øvrige elementer i aftalen trods alt fastholdes, så der fortsat sker en central 

fastsættelse af kapaciteten for alle de gymnasiale uddannelser med fokus på at understøtte de mindre 

gymnasier/afdelinger. Det er vores forventning, at man vil bruge stram kapacitetsstyring til at holde hånden 

under de udsatte institutioner. Det betyder, at nogle af de største og mest populære institutioner over en 

periode skal reduceres lidt i kapacitet. Man skal kunne se effekt af stram kapacitetsstyring, hvor der er be-

hov for det. Med de udmeldte beregningstekniske kapaciteter har der været flere skoler, der har været 

overraskede over at få større kapacitet – en overraskelse som vi deler. Det er vores klare forventning, at der 

rettes op på denne skævhed i næste fase af kapacitetsfastsættelsen.  

Problemet med eftertilmeldingerne på hf skal også håndteres. Vi opfordrer her til, at der findes en løsning, 
hvor eftertilmeldingerne indgår som en særskilt del af kapacitetsudmeldingerne med mulighed for, at sko-
lerne selv håndterer eftertilmeldingerne, der ikke kommer direkte fra grundskolen.  
 
I forbindelse med hele kapacitetsfastsættelsen opfordrer vi desuden til, at der arbejdes for:  

 at sikre at den lange proces omkring kapacitetsfastsættelsen ikke har uhensigtsmæssige konse-
kvenser for beskæftigelse og skolernes økonomi,  

 at den forventede søgning og de udmeldte kapaciteter afstemmes lokalt 

 at kapaciteterne tager hensyn til konsekvenserne af eventuelle krydssøgninger 

 at minimumskapaciteten genovervejes – især for skoler med flere gymnasiale udbud 

 at de små skoler i provinsen ikke får deres kapacitet afrundet nedad. 
 
GL har sendt en uddybende opfølgning på uhensigtsmæssighederne ved den beregningstekniske kapacitet 
til Børne- og Undervisningsministeriet. 
 
DGS og GL er bekymrede over, at der ikke er udarbejdet konsekvensberegninger og tidsfrister for den mid-
lertidige model for 2023/24.  
 
Vi er ligeledes stærkt bekymrede over, at regeringen på nuværende tidspunkt ikke er kommet med forslag 
til en fremtidig model. Det er afgørende for os, at modellen både kan sikre en mere balanceret elevsam-
mensætning og holde hånden under de små gymnasiale udbud i de tyndt befolkede egne. Samtidig er det 
afgørende, at der kommer en hurtig afklaring. Vi ser derfor frem til hurtigst muligt at blive inddraget i ud-
formningen af en ny model - sammen med områdets øvrige aktører.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

Madeleine Steenberg Williams  Tomas Kepler    

Forkvinde for DGS   Formand for GL  

 

 

 


