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Høring om kapacitetsfastsættelse, zoner og profilgymnasier 
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har modtaget udkast til bekendtgørelse om kapacitetsfastsættelse, 

zoner og profilgymnasier i høring. Vi har ligeledes afgivet høringssvar til loven samt til den midlertidige ord-

ning for indeværende optag, som vi ligeledes vil henvise til.   

Kapacitetsfastsættelse. 

GL har tidligere understreget, at en stram kapacitetsfastsættelse er nøglen til, at elevfordelingen kan funge-

re efter hensigten. Vi støtter derfor også op om, at det fremover er ministeriet og senere regionerne, der 

ud fra nationale og regionale behov fastsætter den enkelte skoles kapacitet.  

Vi vil foreslå, at der i §2 bliver tilføjet, at ”den enkelte institutions kapacitet skal fastsættes ud fra et særligt 

hensyn til de mindre skoler i provinsen og skoler med skæv elevsammensætning”.  

Sikring af den nuværende kvalitet 

Med de gældende regler for klasseloft og økonomitildeling er det afgørende, at der i de udmeldte kapacite-

ter tager højde for de enkelte skolers frafaldshistorik mv. eller, at der alternativt kompenseres ved indførel-

se af skyggelever eller lignende.  

Fastlægges kapaciteten ud fra et planlægningstal på 28 elever i klasserne, vil der være to store utilsigtede 

konsekvenser: 

For det første vil det betyde, at der alt andet lige vil være et lavere antal elever i klasserne på tælledagen 

end i dag. Da økonomien tildeles pr elev, vil det betyde, at der er færre penge til undervisningen i den en-

kelte klasse – der bærer størstedelen af omkostningerne. Det giver alt andet lige flere klasser til den enkelte 

lærer og dermed også risiko for en faldende undervisningskvalitet.  

For det andet er der stor risiko for, at planlægningen med 28 elever særligt vil ramme de gymnasier, som 

elevfordelingen har til formål at hjælpe:   

1. Man vil i højere grad ramme de små gymnasier, der ikke har stor nok volumen til at optimere klas-

sedannelsen ved at ændre på antal oprettede klasser. 

2. Man vil i højere grad ramme de skoler, der har en mere udsat elevgruppe og dermed også et for-

holdsmæssigt stort frafald.   

Der er samtidig behov for, at der findes en løsning på den usikkerhed som optagelsesprøverne giver den 

enkelte elev og den enkelte skole. Det forstærker ovenstående problem.  

GL vil desuden opfordre til, at kapaciteten fastsættes som både et elevtal og et antal klasser.  

Tidsplan og involvering i kapacitetsudmeldinger  

GL finder det positivt, at institutionerne høres om deres holdning til skolens beregningstekniske kapacitet. 

Det samme gælder for regionerne. GL vil dog opfordre til, at regionerne allerede inddrages ved fastlæggel-

sen af den beregningstekniske kapacitet. Hermed vil den væsentlige regionale indsigt blive inddraget tidligt 
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i processen, så der ikke er behov for store og fatale ændringer af den beregningstekniske kapacitet. Æn-

dringer der har stor betydning for institutionerne ift. økonomi og beskæftigelse. GL vil derfor også opfordre 

til, at skolerne får besked om den midlertidige kapacitet så tidligst muligt – og at der samtidigt som aftalt 

følger en estimering af den forventede kapacitet de kommende to år.  

Det fremgår af udkastet, at regionen skal godkende, at en institutions kapacitet hæves efter første uge i 

november. GL skal opfordre til at det indskærpes, at skolen ikke uden aftale må optage elever fra andre 

skoler.    

GL vil opfordre til, at undtagelserne i §7 ikke kun skal gælde for overansøgte institutioner, men at disse for-

hold også vil kunne indgå i den overordnede fordeling – så det ikke altid er kortest mulig transporttid, der 

overtrumfer de andre formål og hensyn.   

Zoner 

GL kan fortsat konstatere, at der er problemer med den foreslåede zoneinddeling. Det gælder primært zo-

nerne i og omkring København. Vi er bekymret for, at disse zoners opdeling ikke i tilstrækkelig grad vil æn-

dre på den nuværende skæve elevsammensætning. Vi vil opfordre til, at dette ændres inden bekendtgørel-

sen træder i kraft, eller at der som minimum vil være ekstra fokus på dette, når zonerne evalueres politisk 

efter 1 optag.  

Det er uklart, om den foreslåede grænse på 35 pct. i §10 er lav nok til at sikre, at problemer med skæv elev-

sammensætning løses inden sammensætningen allerede er blevet for skæv. Den foreslåede Københavnske 

Vesteregnszone er beregnet til at have en afvigelse på kun 38 pct. i 2020.  

Profilgymnasier 

Det er væsentligt for GL, at godkendelse af profilgymnasier ikke mindsker effekten af den nye elevfordeling. 

Der skal derfor tages særlig hensyn til om godkendelse af et profilgymnasium mindsker de små gymnasier i 

provinsens muligheder for at optage elever, samt om det giver en uhensigtsmæssig skæv elevsammensæt-

ning på de omkringliggende gymnasier.  

GL vil opfordre til at hensynet til de små gymnasiers elevoptag indskrives i afsnittet – samt at beskrivelsen 

om hensynet til den skæve elevsammensætning styrkes.  

GL anbefaler desuden, at det kommer til at fremgå af bekendtgørelsen, at de små udbud i provinsen og de 

skoler, der har haft midlertidigt optagestop, vil blive prioriteret, når der behandles ansøgning til profiler.  
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