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Høring om elevfordeling 
 

GL har modtaget lovudkast i høring, der skal give mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler. 
GL støtter formålet med lovændringen, der har til hensigt at sikre en mere ligelig sammensætning af elever, 
der afspejler befolkningssammensætningen. GL mener dog at loven, trods gode hensigter, ikke løser pro-
blemerne omkring elevfordelingen. Der skal en strammere og mere konkret styring af kapaciteten på de 
enkelte skoler til for at løse problemet.  
 

Følgende bør medtages i lovændringen for bedre elevfordeling: 

 

Reglerne bør gælde for alle de gymnasiale uddannelser og ikke kun de almengymnasiale uddannelser stx og 
hf. Det nuværende forslag kan få utilsigtede konsekvenser i form af strategisk forskydning i søgemønstrene 
mod de to uregulerede gymnasiale uddannelser hhx og htx.  
 

Der bør ændres i reglerne om fastsættelse af kapacitet. De seneste år har vist, at det er en vanskelig opgave 
for fordelingsudvalg og regioner at koordinere kapacitet og i sidste ende indstille til og få godkendt kapaci-
tetsloftet. GL ønsker, at institutionssamarbejdet om elevfordeling og kapacitet skal være samlet i et forum, 
der er styret af en politisk enhed, der har beføjelser over skolerne. Hvis der ikke er en ordentlig koordineret 
kapacitetsstyring mellem fordelingsudvalg og regioner, er der ingen elever at fordele.  
 

Fordelingen af elever for enkelte skoler rækker ind i flere fordelingsudvalg og regioner. Derfor bør antallet 
af fordelingsudvalg sættes ned, og der skal sikres koordinering over regionsgrænser, og regionerne bør ha-
ve beføjelser, der går over regionsgrænserne. 
 

Der skal tages højde for, at der på flere skoler findes ventelister. Det kan betyde, at de henviste elever blot 
forsvinder til den prioriterede skole i løbet af skoleåret. På nuværende tidspunkt fremgår det af bekendtgø-
relse om optagelse, at der kan oprettes ventelister.  GL vil opfordre til, at ventelister helt overordnet ikke 
tillades. Ved særlige ønsker angående elevskift skal flytningen aftales mellem de to institutioners ledelser. 
 

Slutteligt er vi bekymrede for elevernes retssikkerhed, hvis der vedtages vidt forskellige regler i de forskelli-
ge fordelingsudvalg og regioner.   
 

GL anbefaler at regler, krav og ministeriets sanktionsmuligheder i forhold til kapacitetsindmeldinger og ef-
terfølgende opfølgning af klassestørrelser og endelig kapacitet fastsættes og udmeldes klart til skolerne. 
Det gælder f.eks. reglerne om forhåndsreservering af elever, der søger skolen, men skal til optagelsesprøve. 
Det gælder reglerne for, hvordan man definerer kapacitetsindmeldinger som, hvor mange elever kan opta-
ges ud fra en given klassekapacitet? Og det gælder den efterfølgende opfølgning af, hvorvidt kapacitets-
indmeldinger og klasseloftet er overholdt. 

Med venlig hilsen  

Tomas Kepler  
formand for GL 

mailto:gl@gl.org
http://www.gl.org/
http://www.gl.org/

