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Høring om midlertidige regler om elevfordeling 

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har modtaget forslag til lovændring som følge af aftale om ny model 

for elevfordeling til høring. Med forslaget implementeres forskellige ændringer for overgangsåret 

2022/2023. Helt overordnet støtter GL aftalen og dermed desværre også behovet for endnu et overgangs-

år, inden modellen kan træde i kræft.  

GL støtter videreførelsen af den nuværende fordelingsmodel 

GL støtter den indgåede aftale om ny elevfordelingsmodel. Vi havde helst set den træde i kraft dette skole-

år, men det kunne tidsmæssigt ikke lade sig gøre. Derfor støtter vi også op om, at den nuværende model 

videreføres og gælder for optag i skoleåret 2022/2023. 

GL opfordrer til, at erhvervsgymnasierne også bliver omfattet af forbud mod ventelister 

GL støtter ændringerne, der forbyder ventelister. Vi er dog dybt forundret over, at reglerne ikke gælder for 

de erhvervsgymnasiale uddannelser. På trods af at erhvervsgymnasierne først indgår i elevfordelingen i 

2023, oprettes der ventelister på en del af de overansøgte afdelinger. Ventelister der tager elever fra andre 

erhvervsgymnasier og fra de almene gymnasier og dermed udhuler deres elevgrundlag, økonomi og samti-

dig undermineres den nuværende elevfordelingsmodel. Det bør også sikres, at de private skoler ikke løben-

de optager elever fra de omkringliggende institutioner.   

Uklarhed i mulighederne for institutionsskift 

Fremadrettet er det kun muligt at skifte institution på grund af flytning eller dårlig trivsel. Det fremgår tyde-

ligt af forslaget, hvornår en elev har mulighed for institutionsskift ved flytning, da der er indsat et krav til af-

stand. Derimod vil det være vanskeligt at vurdere,hvornår der kan foretages flytninger som følge af trivsel. 

En mere præcis definition bør overvejes. Når elever skifter institution på grund af trivsel, skal det desuden 

aftales mellem de pågældende ledere. Det er ligeledes uklart, hvad det indebærer.  

Det fremgår af udkastet, at skift mellem uddannelser fortsat skal være muligt.Dette vil kunne mindske de 

ønskede effekter af den nye model. Det kan overvejes kun at muliggøre skift mellem uddannelser til skoler, 

der ikke overstiger deres kapacitet. 

Tilskudsloftetfor de private bør inddrage skolernes optag for 21/22 

GL har tidligere argumenteret for, at de private gymnasier ikke har megetuudnyttet kapacitet, og derfor ik-

ke i særligt stort omfang vil kunne mindske modellens ønskede effekter. GL tager derfor det aftalte tilskuds-

loft for de private udbydere til efterretning. GL vil dog foreslå, at det seneste optag for 2021/2022 vil indgå i 

beregningerne for tilskudslofterne, så ingen private gymnasier tvinges til at nedsætte deres nuværende op-

tag. Enkelte gymnasier har optaget flere elever i indeværende skoleår,hvilket blandt andetskyldes luknin-

gen af et nærtliggende privat gymnasium.  
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Skoler bør kompenseres  

De seneste år er der i høj grad truffet politiske beslutninger om skolernes kapacitet, som har store konse-

kvenser for en del af de selvejende, taxameterstyrede institutioner og deres ansatte. Derfor er det væsent-

ligt at skoler, der bliver sat ned i kapacitetsamt skoler med vigende søgning - som minimum bliver kompen-

seret økonomisk. De fleste omkostninger til bygningerne skal betales alligevel, og det kan betyde, at der ta-

ges ressourcer fra undervisningen. Samtidig skal der sikres ordentlige vilkår og ordninger for de ansatte, der 

afskedigespå grund af den aftalte styring – også i overgangsåret.  
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