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Ministeriet for Børn og Undervisning

25. juni 2013

Høringssvar til udkast om ændringer for regler for det
fleksible klasseloft
Gymnasieskolernes Lærerforening har støttet indførelsen af det fleksible klas-
seloft, der giver den enkelte skole bedre rammer for god undervisning til gavn
for eleverne og lærerne. GL stiller sig derfor også uforstående overfor de to
forslåede ændringer, som foreningen ikke kan støtte.

For det første ophæves bestemmelsen om, at institutioner, der fraviger loftet,
skal indsende redegørelse til ministeriet. Det fremgår ikke af høringsbrevet,
hvorfor denne ændring foreslås, men ministeriet har oplyst, at det er for at
styrke det lokale tilsyn. GL mener, at erfaringerne fra det første år med klasse-
loftet, hvor flere skoler brød loftet, viser, at der er grund til, at ministeriet føl-
ger op på det lokale tilsyn, herunder at ministeriet fortsat får redegørelserne
indsendt til orientering og eventuel opfølgning.

For det andet foreslås det, at hvis en elev foretager et omvalg til en anden
fuldtidsgymnasial uddannelse på samme institution, der væsentligt forbedrer
elevens mulighed for at gennemføre, så gives der dispensation for loftet. GL
mener, at de mange dispensationsmuligheder er med til at underminere inten-
tionerne med det fleksible klasseloft. Samtidig kan det fremstå uhensigtsmæs-
sigt, at en elev kan skifte fra stx til hhx, hvis de udbydes på samme skole, men
ikke hvis de udbydes på naboskolen.

Samtidig er listen over skoler, der kan fravige loftet på grund af afstandskrite-
riet, foreslået revideret. GL har erfaret, at der er fire gymnasieskoler (Frede-
rikssund Gymnasium, Grindsted Gymnasium og HF, Maribo Gymnasium og
Ringkjøbing Gymnasium), der er slettet fra listen med den begrundelse, at de
ikke modtager udkantstilskud i 2013, hvilket skyldes, at skolerne i 2012 har
flere end 400 årselever. I lovteksten ved indførelsen af det fleksible loft stod
der følgende om afstandskriteriet: ”Af hensyn til elever i primært udkantsom-
råder med lang afstand mellem gymnasierne indføres en permanent dispensa-
tionsmulighed, som åbner for i særlige tilfælde at optage elever, selv om 28-
gennesnittet overskrides.” Det er forståeligt, at dispensationen gives efter,
hvem der kan få udkantstilskud ift. afstandskriteriet, men det virker uhen-
sigtsmæssigt, at institutionens størrelse går forud for hensynet til eleverne.
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Derfor mener GL at alle almene gymnasier, der er berettiget til udkantstilskud
på grund af afstandskriterierne, skal fremgå af listen. Hermed gives eleverne
ensartede vilkår, og listen skal ikke revideres hvert år, men bliver permanent.

Med venlig hilsen

Gorm Leschly
Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
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