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Høring om videreførelse af eksisterende elevfordeling i et år 

 

GL har modtaget lovudkast i høring om videreførelse  af mulighed for fastsættelse af lokale elevfor-

delingsregler for skoleåret 2021/22. GL har forståelse for, at Corona-situationen har forskudt mini-

steriets forhandlinger og lovprocesser. Det er dog væsentligt for GL, at der tilføjes enkelte ændrin-

ger til de midlertidige regler, der vil understøtte formålet med de nuværende regler og understøtte 

de udsatte skoler: 

 

Økonomiske udfordringer 

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

re konsekvenser for en del af de selvejende taxameterstyrede institutioner og deres ansatte. Derfor 

er det væsentligt at skoler, der bliver sat ned i kapacitet, som minimum bliver kompenseret øko-

nomisk. De fleste omkostninger til bygningerne skal betales alligevel, og det kan risikeres, at der ta-

ges ressourcer fra undervisningen. Desuden vil en del skoler med vigende søgning på grund af de-

mografi og socioøkonomi tilsvarende have overkapacitet og forholdsmæssigt høje bygningsom-

kostninger. For som minimum at opretholde skolernes nuværende kapacitet bør der kompenseres 

for disse omkostninger, indtil den fremtidige model kendes. Herudover bør det også overvejes med 

en overgangsordning for de skoler, der får kapacitetsloft.  

 

Forbyd ventelister 

Henviste elever bliver skrevet på venteliste til deres prioriterede skole. Det skaber en ubehagelig 

stemning blandt eleverne, ligesom læringsmiljøet og det gode samarbejde i klassen og mellem ele-

verne lider skade hver gang, én af klassekammeraterne forlader skolen. Samtidig giver det den på-

gældende skole dårligere økonomi. På nuværende tidspunkt fremgår det af bekendtgørelse om op-

tagelse, at der kan oprettes ventelister.  GL opfordrer til, at ventelister helt overordnet ikke tillades. 

Ved særlige begrundede ønsker om skoleskift skal flytningen aftales mellem de to institutioners le-

delser. 

Færre fordelingsudvalg og høringsret for alle 

Fordelingen af elever for enkelte skoler rækker ind i flere fordelingsudvalg og regioner. Derfor bør 

antallet af fordelingsudvalg sættes ned, der skal sikres koordinering over regionsgrænser, og regio-

nerne bør have tydelige beføjelser, der går over regionsgrænserne. Det er væsentligt at alle skoler, 

der bliver påvirket at et fordelingsudvalgs beslutninger, som minimum bliver hørt, så det kan tages 

med i regionernes indstillinger og ministerens endelige beslutning om kapacitetsloft.  

Alle gymnasiale uddannelser bør omfattes – alternativt skal der gives mulighed for midlertidigt 

loft på hhx og htx 

Reglerne bør gælde for alle de gymnasiale uddannelser og ikke kun de almengymnasiale uddannel-

ser stx og hf. Det nuværende forslag kan få utilsigtede konsekvenser i form af strategisk forskydning 
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i søgemønstrene mod de to uregulerede gymnasiale uddannelser hhx og htx. Det skulle være årsa-

gen til, at der ikke er lagt loft på de almene gymnasier i city samt i Region Sjælland. Da forslaget kan 

være vanskeligt at få implementeret med kort varsel, bør det overvejes at give regionerne midlerti-

dig kompetence til at beslutte, om der er erhvervsgymnasier, der ikke må øge deres optag ift. sidste 

år.  
 

Med venlig hilsen  

Tomas Kepler  

formand for GL 


