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GL’s høringssvar om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling 

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har modtaget forslag til lovudkast om kapacitet og elevfordeling på 

de gymnasiale uddannelser til høring. Forslaget implementerer den politiske aftale om Den Koordinerede 

Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser. Der er dog to steder, hvor lovforslaget afviger fra aftalen 

på grund af ny enighed i forligskredsen. For det første er der enighed om, at der ikke skal gælde et krav om 

mindst to prioriteringer i afstandszoner. For det andet skal eliteidrætsudøvere også kunne opnå forrang. GL 

tager ændringerne til efterretning.  

Helt overordnet støtter GL aftalen. Aftalen om elevfordeling skal løse to store problemer, som gymnasierne 

har oplevet igennem længere tid. For det første er elevsammensætningen på en række gymnasiale uddan-

nelsessteder ude af balance, særligt i de store byer. For det andet er der en række gymnasiale udbud i 

tyndtbefolkede områder, som har vanskeligt ved at ”overleve”, fordi de har for få elever. Det har også væ-

ret afgørende vigtigt for GL, at aftalen gælder både det almene og erhvervsgymnasiale område. Samtidig 

støtter GL ændringen fra en lokal til en central fastsættelse af kapacitet, fordi den blandt andet er med til at 

mindske den uhensigtsmæssige konkurrence mellem skolerne.  

Tryghed i ansættelsen for lærerne 

Ændringerne i reglerne om elevfordeling vil have indflydelse på læreres beskæftigelse på de enkelte skoler. 

Ændringerne falder sammen med en lang periode med faldende ungdomsårgange, hvilket understreger be-

hovet for, at der etableres tiltag i forhold til lærernes beskæftigelse, der kan afbøde effekten af de nye reg-

ler for elevfordeling. Ved andre initiativer, fx opgaveflytninger mellem stat og kommuner/regioner og stats-

lige udflytninger, er der tilsvarende etableret tiltag, der sikrer tryghed hos medarbejderne.  

GL går derfor ud fra, at medarbejdere, der berøreres af børne- og undervisningsministerens adgang til at 

nedlægge en institution eller afdeling, omfattes af Virksomhedsoverdragelsesloven / vilkår svarende til reg-

lerne i Virksomhedsoverdragelsesloven. 

Tilsvarende går GL ud fra, at lærere, hvis beskæftigelse påvirkes af adgangen til at ændre i kapacitetsfast-

sættelse, omfattes af vilkår svarende til reglerne i Virksomhedsoverdragelsesloven, eller at der på anden 

måde fastlægges retningslinjer, der sikrer lærerne størst mulig tryghed i ansættelsen, subsidiært at der af-

sættes midler til at afhjælpe beskæftigelsesmæssige konsekvenser for lærerne, fx til brug for outplace-

ment-forløb, efteruddannelse eller lignende. GL er også fortsat bekymret for beskæftigelsen på de skoler, 

der ikke må optage elever i det kommende skoleår.  

Kapacitet 

Hele rygraden i den nye aftale om elevfordeling er den stramme kapacitetsstyring. GL har noteret sig, at det 

er forventningen, at kapacitetsstyringen fremadrettet skal være væsentlig strammere end tidligere, hvilket 

vi støtter. I den forbindelse mener vi, at det er vigtigt, at der i de første tre år tages særligt hensyn til skoler, 
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der i dag har en skæv elevsammensætning – herunder i særdeleshed de skoler, der ikke må optage elever 

for skoleåret 2022/2023.  

Vi er desuden bekymrede for, om udmøntningen af aftalen vil kunne løse de mellemregionale udfordringer, 

vi ser i forbindelse med kapacitetsfastsættelsen og elevfordelingen i dag. Det er væsentligt, at regionale 

grænser ikke kommer til at stå i vejen for en hensynsmæssig kapacitetsstyring. Derfor vil vi foreslå, at sam-

arbejdet mellem regionerne gøres mere forpligtende ved fx at lade ministeren beslutte kapaciteten ud fra 

objektive kriterier, når regionerne ikke er enige.   

I lovforslaget foreslås, at større kapacitetstilpasninger i nedadgående retning på enkeltinstitutioner skal ske 

gradvist. Det støtter GL. Det skal dog ikke gælde for den kapacitet, der skabes ekstraordinært på en række 

skoler på grund af de seks skoler, der ikke må optage elever i 2022/23. De seks skoler skal som minimum 

sikres samme kapacitet fra skoleåret 2023/24 som hidtil. På trods af gradvis tilpasning forventer vi, at kapa-

citetsstyringen vil sikre de skoler, der har oplevet vigende søgning på grund af skæv elevsammensætning og 

søgning mod de større byer.   

Det fremgår af den politiske aftale og udmøntningen, at kapaciteten for erhvervsgymnasiale uddannelser 

får en vis forrang i form af en mindre overkapacitet. Det er med lovforslaget fortsat uklart, hvordan det 

tænkes udmøntet. Det finder GL problematisk, da udmøntningen kan have stor betydning for, om de over-

ordnede formål nås – for både det almengymnasiale og det erhvervsgymnasiale område.   

Af aftalen fremgår det, at ”for at styrke institutionernes planlægningshorisont fastlægges kapaciteten – når 

kapacitetsfastsættelsen overgår til regionerne – som udgangspunkt for 3 år ad gangen.” Det fremgår dog, 

at der vil være en indkøringsfase. GL vil opfordre til, at fasen, hvor ministeren i samarbejde med regionerne 

fastsætter kapaciteten, betragtes som netop denne indkøring, så der kan planlægges med udmelding for 

flere år ad gangen, når regionerne overtager opgaven, så institutionerne så tidligt som muligt får en ordent-

lig planlægningshorisont.  

Minimumskapacitet 

GL støtter tanken om, at skolerne skal sikres en gymnasial minimumskapacitet. Vi ser minimumskapaciteten 

som en måde at sikre det gymnasiale udbud i tyndtbefolkede områder. Vi forudsætter derfor også, at sko-

ler med en skæv elevsammensætning kapacitetsfastsættes med udgangspunkt i skolernes faktiske byg-

ningskapacitet.  

GL vil gøre opmærksom på, at et krav om mindst tre spor på en institution, der udbyder 3-4 gymnasiale ud-

dannelser, risikerer ikke at virke efter hensigten. Vi opfordrer derfor til, at det genovervejes og fx ændres 

til, at der skal være et ekstra spor, hvis der er mere end to uddannelser.  Samtidig kan kravet være svært at 

opfylde for de VUC-afdelinger, der udbyder 2årigt hf. Derfor bør det overvejes, om aktivitetsniveauet på hf-

enkeltfag kan indgå.  

Zoner 

Sammensætningen af de tekniske zoner har stor betydning for modellens resultat. Der lægges i lovudkastet 

op til, at sammensætningen af zonerne og grænsen for udløsning af en fordelingszone er op til den sid-

dende undervisningsminister. Det kan betyde, at modellen og effekten af denne vil afhænge af den sid-

dende regering. GL vil opfordre til, at fastsættelsen af begge dele vil komme til at afhænge af objektive kri-

terier.  
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GL er bekymret for sammensætningen af fordelingszonerne, da der er risiko for, at enkelte zoner har en 

sammensætning, der vil betyde, at der ikke vil ske store ændringer i elevsammensætningen på skolerne. 

Derfor opfordrer vi til, at zonerne genovervejes – herunder særligt zonen, der blandt andet omfatter den 

københavnske vestegn.   

Profiler 

GL har ikke ønsket, at flere gymnasier kunne blive profilgymnasier med mulighed for at håndplukke elever. 

Definitionen i aftalen lænede sig dog mere op ad ideen om særlige fagprofiler/studieretningsprofiler, hvil-

ket vi i højere grad kan acceptere. Definitionen fremgår dog ikke klart af lovforslaget eller bemærkningerne; 

tværtimod gives der ministerbemyndigelse om krav til og vilkår for den faglige profil, en institution vil skulle 

have, for at kunne blive godkendt som profilgymnasium samt fastsættelse af regler om loft for antal profil-

elever. GL er bekymret for, om det vil betyde store udsving i reglerne afhængig af den siddende minister – 

især fordi kravene har stor betydning for effekten og resultaterne af elevfordelingsmodellen.  

Det burde overvejes, om profilgymnasier skulle indgå på lige fod med særlige studieretningsprofiler, så ele-

verne ikke gives forrang til optagelse på de pågældende skoler ud fra forskellige kriterier som motivation og 

karakter, men ud fra ønske om at gå på profilen/retningen.  

Forrang til specielle studieretninger 

GL kan støtte, at elever, der vælger specielle studieretninger, kan få forrang til at blive optaget, når de sam-

tidig forpligtes til at vælge retningen, hvis den bliver oprettet. Det vil blandt andet kunne betyde, at der er 

supersproglige studieretninger i højere grad vil kunne blive oprettet. Forpligtelsen til at vælge studieretnin-

gen vil dog først træde i kraft efter næste folketingsvalg af respekt for de partier i forligskredsen, der ikke 

har ønsket at tiltræde aftalen. GL opfordrer til, at udskydelsen også gælder muligheden for forrang, da det 

ellers giver eleverne mulighed for at foretage strategiske valg (snyd) for at komme på en ønsket skole. En 

forrang hænger desuden dårligt sammen med de nuværende regler for grundforløb og senere valg af stu-

dieretning.  

Der er desuden behov for, at begrebet specielle studieretninger defineres, så det fremstår klart, hvornår 

der kan gives forrang. Samtidig anbefaler GL, at specielle retninger og fag i højere grad støttes økonomisk, 

så sandsynligheden for at de oprettes, øges.  

Gymnasiesamarbejde 

De almene gymnasier og hf-kurser har i dag et forpligtende samarbejde. Et samarbejde der ikke omtales i 

den politiske aftale. En del af samarbejdet drejer sig om kapacitet og elevfordeling, der med lovændrin-

gerne foreslås fjernet fra samarbejdet. GL kan støtte forslaget om at ændre samarbejdet til et gymnasie-

samarbejde mellem alle de gymnasiale uddannelser – som måske kan være med til at styrke samarbejdet 

på tværs af institutioner og uddannelser til gavn for eleverne og samfundet.  

 

Økonomi 

GL finder det stærkt problematisk, at en administrativ elevfordelingsmodel skal finansieres af de gymnasi-

ale uddannelsers uddannelsestaxametre i form af færdiggørelsestaxameteret i 2023. GL vil på det kraftigste 

opfordre forligskredsen til at finde en alternativ finansieringsform. 

GL anbefaler, at der indføres en kompensationsordning i en overgangsperiode, der kan understøtte både 

den midlertidige ordning samt de nye regler om elevfordeling og kapacitet. De fleste omkostninger til 
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bygningerne skal betales alligevel, og det kan betyde, at der tages ressourcer fra undervisningen. Det er dog 

positivt, at der er afsat en pulje, som udkantsgymnasierne kan søge i 2022. 

Andre forhold  

Det bør sikres, at institutionerne ikke bliver straffet økonomisk, for regionernes efterregulering af eleverne, 
fordi de hermed måske ikke kan overholde klasseloftet. Samtidig mener GL, at det er væsentligt, at der ikke 
laves så mange undtagelser for klasseloftet, så det reelt mister betydning.  
 
Flere steder i loven fremgår ordet uddannelsesønske. Det bør i højere grad tydeliggøres, at der med uddan-
nelsesønske menes ønske om både uddannelse og afdeling/institution.  
 

Med venlig hilsen  

 

Thomas Kepler  

Formand  


