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Gymnasieskolernes Lærerforening har modtaget udkast til ny optagelsesbekendtgørelse i høring. Helt over-
ordnet er GL positiv overfor fordelingsudvalgets opgave, der skal sikre, at flest mulige elever får deres øn-
skede skole samtidig med, at bygningskapaciteten optimeres, og der holdes en hånd under den finmaskede 
udbudsstruktur. 

GL kan støtte stramningerne i kapacitetsbestemmelserne, da det i en tid med elevnedgange er endnu vigti-
gere at kunne styre på skolernes kapacitet. I den sammenhæng bør der dog ikke kun tænkes i klasser, men i 
elevtal.    

GL opfordrer til, at det midlertidige kapacitetsloft bliver defineret som, at det er gældende fra år til år, men 
at der ikke er grænser for i hvor lang en periode, en institution kan få tildelt kapacitetsloftet. Dog skal loftet 
vurderes fra år til år.  

GL ønsker, at alle elever får ens vilkår til at være optagelsesberettiget. Derfor bør der være overordnede 
retningslinjer for behandlingen af elevernes kvalifikationer, så det ikke er procedurer på de enkelte institu-
tioner og fordelingsudvalg, der afgør, om man er optagelsesberettiget.     

GL ser gerne, at muligheden for at prioritere studieretningsønsker for at sikre et tilstrækkeligt og varieret 
udbud af studieretninger blev yderligere fremhævet, end det er tilfældet i dag. Det bør også være muligt at 
foretage en sådan prioritering i forhold til 2. og 3. prioritering. Det vil betyde, at klassedannelsen og opret-
telsen af fag og studieretninger bliver bedre. Samtidig bør skoler, der er defineret som udkantsskoler ud fra 
afstandskriterierne, i større omfang have dispensation for klasseloftet, da der i mange tilfælde her ikke vil 
være andre alternativer for eleverne.  

GL støtter indskrivningen af regler i forbindelse med ventelister og er positiv overfor, at fordelingsudvalget 
kan lave yderligere regler. Det er dog uklart hvem/hvordan fordelingsudvalget kan beslutte begrænsningen. 
Dette bør specificeres. Samtidig kunne en sådan begrænsning give anledning til elevklager mv., der skal 
håndteres.  

 

Med venlig hilsen  

Annette Nordstrøm Hansen 

Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening 

 

 
 

http://www.gl.org/

