NOTAT

30-08-2018
EMN-2017-00095
1123936

Fordeling af elever til de almene gymnasier (stx og hf)
Hvorfor fordeles elever, der ønsker en almen gymnasial uddannelse?
Når et alment gymnasium får flere ansøgere, end det har kapacitet til at optage, sørger et fordelingsudvalg for, at alle eleverne fordeles efter gældende
regler. Reglerne er fastsat i optagelsesbekendtgørelsen, der sikrer gennemsigtighed for borgeren ved at fastlægge, at elevfordelingen som hovedregel sker
efter afstanden mellem elevens bopæl og de institutioner, eleven har søgt.
Regionsrådets opgaver på det gymnasiale uddannelsesområde
Regionsrådene koordinerer kapaciteten på stx, hf, hhx og htx i samarbejde
med de offentlige, selvejende institutioner. Formålet er at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud i regionen ved hjælp af den geografiske placering og kapaciteten på uddannelserne.
Som led i koordineringen af kapaciteten på stx, hf, hhx og htx skal regionsrådene:
• orienteres om alle gymnasiale uddannelsesinstitutioners optagekapacitet for det kommende skoleår. Regionerne indberetter kapaciteten til
Undervisningsministeriet senest 1. februar hvert år
• afgive indstilling til Undervisningsministeriet om oprettelse og nedlæggelse af offentlige gymnasiale uddannelsessteder
På de almengymnasiale uddannelser stx og hf har regionerne derudover til opgave at:
• godkende afgrænsningen af de forpligtende samarbejder, inden for
hvilke de offentlige almene gymnasier (stx) og hf-institutioner skal
samarbejde om koordinering af kapaciteten, studieretninger mv.
• afgive indstilling til Undervisningsministeriet om pålæg af kapacitetsloft på offentlige almengymnasiale uddannelsesinstitutioner for at
sikre, at alle unge uanset deres bopæl har adgang til et tilstrækkeligt
og varieret uddannelsestilbud overalt i landet
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Når det gælder fordelingen af elever til stx og hf, skal regionrådene:
• nedsætte fordelingsudvalg
• stille sekretariat til rådighed for fordelingsudvalgene, som har ansvar
for fordeling og genbehandling af sager
• afgøre retslige spørgsmål vedrørende fordelingsudvalgenes afgørelser
af genbehandlingssager i tilfælde af indsigelser og klager
• informere om bl.a. gymnasiale tilbud, kapacitet og fordelingsregler for
stx og hf
Om kapacitet og fordeling
Et gymnasiums optagekapacitet sammenholdt med dets søgetal er grundlaget
for at vide, om alle 1. prioritetsansøgere kan optages uden videre, eller om
ansøgernes fordeling skal afgøres af et fordelingsudvalg.
Hvis en institution har flere ansøgere, end den har plads til, skal fordelingsudvalget fordele pladserne til de elever, der bor tættest på institutionen. De elever, der ikke kan få plads, omfordeles til de institutioner, de har søgt som 2.-5.
prioritet. Hvis det ikke er muligt at give en elev plads på nogen af de prioriterede ønsker, henvises eleven til en institution med ledig kapacitet inden for 60
minutters transporttid fra bopælen.
Der er nogle elever, som ikke fordeles på baggrund af afstanden mellem bopæl og institution. Det gælder fx eliteidrætselever og elever med særlig profil i
forhold til den institution, eleven har søgt.
Ministeren har herudover givet mulighed for at søge dispensation til at fordele elever efter andre lokale regler.
Fakta om fordelingsudvalgene
•
•
•
•

•

I hver region findes et eller flere regionale fordelingsudvalg, som fordeler ansøgere til STX og HF inden for et bestemt geografisk område.
Fordelingsudvalgene består af rektorerne for de almene gymnasier og
hf-institutioner, der ligger i hvert fordelingsområde, samt repræsentant(er) for regionsrådet.
Der er i dag i 17 fordelingsudvalg.
Fordelingsudvalgene træffer under ansvar over for regionsrådet alle
afgørelser om fordeling af de optagelsesberettigede ansøgere til den
treårige uddannelse til stx og den toårige hf-uddannelse.
Det nuværende fordelingssystem sikrer, at en høj andel af de unge får
deres 1. prioritet imødekommet. På landsplan har det været 95 % de
sidste to år.
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