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Høring vedr. ændringslovforslag om afstandszoner 2023/24

Danske Gymnasier har den 4. januar 2023 modtaget udkast til forslag 
til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Afstandszoner i 
skoleåret 2023/24) og takker for muligheden for at komme med 
bemærkninger til det fremsendte lovudkast.

Danske Gymnasier går ind for elevfordeling men har flere gange 
tilkendegivet, at foreningen er imod forældreindkomst som 
fordelingskriterium til gymnasiet. Derfor tager foreningen regeringens 
ønske om at tilbagerulle den del af elevfordelingsaftalen af juni 2021, 
som vedrører elevfordeling på gymnasier på baggrund af forældres 
indkomst, til efterretning. Foreningen ønsker dog at bemærke, at 
tilbagerulningen sker på et så fremskredent tidspunkt, at tidsplanen for 
implementeringen af elevfordelingsaftalen samt for orientering af de 
kommende ansøgere til gymnasiet er stærkt udfordret og kræver en 
grundig informationsindsats fra Børne- og Undervisningsministeriets 
side. 

I den forbindelse vil Danske Gymnasier opfordre regeringen og de 
øvrige partier i Folketinget til, at der fremover stræbes efter at indgå 
brede politiske aftaler om de udfordringer, der skal løses på 
undervisningsområdet. Denne opfordring skal ses i lyset af, at 
foreningen mener, at undervisningsområdet er af så afgørende 
betydning for Danmark, at der her må og skal etableres løsninger, der 
er så gennemarbejdede, gennemsigtige og langtidsholdbare, at elever, 
forældre og uddannelsesinstitutioner ikke kommer i klemme mellem 
skiftende politiske flertal.

Konkret ønsker Danske Gymnasier at bemærke følgende til det 
fremsendte lovudkast:
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 Forældreindkomstkriteriet for elevfordeling, som havde til 
formål at modvirke polarisering på gymnasierne i de store byer, 
sættes med ændringslovforslaget ud af kraft. Hidtil har det været 
muligt at fastsætte lokale elevfordelingsregler, hvilket blandt 
andet har været gjort i Aarhus, hvor den såkaldte KUO-model 
har mindsket polariseringen. Lovhjemlen til at fastsætte lokale 
elevfordelingsregler er imidlertid bortfaldet, og 
ændringslovforslaget risikerer derfor at ramme de områder, hvor 
der har været fastsat lokale regler, særligt hårdt. Det samme 
gælder for de gymnasier, der i indeværende skoleår er omfattet 
af det midlertidige stop for optag, og som havde udsigt til en ny 
elevfordeling. Danske Gymnasier opfordrer til, at der hurtigt 
findes en model til at løse polariseringsproblematikken, så 
denne kan få virkning fra skoleåret 2024/25. Foreningen 
bidrager gerne med konkrete løsningsforslag. 

 Foreningen ønsker, at BUVM i forbindelse med en ny model 
stiller data til rådighed via Danmarks Statistiks forskeradgang, 
så det bliver muligt at analysere effekten af den nye lov. 

 Afkortningen af ansøgningsperioden og udskydelsen af 
ansøgningsfristen for optagelse på samtlige 
ungdomsuddannelser i 2023, der er affødt af det sene 
ændringsforslag, vil medføre en meget presset ansøgnings- og 
optagelsesproces for både ansøgere og uddannelsesinstitutioner. 
Det er derfor helt afgørende, at der ikke sker yderligere 
forsinkelser i denne proces, da både ansøgere og gymnasier efter 
indførelse af den nye centrale elevfordelingsmodel i forvejen vil 
få meget sent besked om pladsreservation og optagelse. Konkret 
betyder den nye, meget langstrakte fordelings- og 
optagelsesproces, at eleverne får meget sent besked om hvor de 
er optaget og at gymnasiernes vilkår for planlægning og 
økonomistyring er blevet stærkt forringet.

I forlængelse af ovenstående ønsker Danske Gymnasier desuden at gøre 
opmærksom på følgende, som relaterer sig til den fortsatte 
implementering af elevfordelingsmodellen:

 Det er efter Danske Gymnasiers mening problematisk, at 
ansøgere til de såkaldte ASF-klasser og ansøgere til treårig hf-
forløb ikke fordeles direkte af den pågældende ansøgers først 
prioriterede institution. Dette indebærer en potentielt 
uhensigtsmæssig fordeling af denne gruppe af ansøgere. Som 
Danske Gymnasier har forstået det, ligger det i den nuværende 
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model, at det er den centrale fordelingsmekanisme, der kommer 
til at skulle prioritere mellem ansøgere til ovenstående tilbud, 
hvis der er flere kvalificerede ansøgere end den enkelte først 
prioriterede institution har pladser til. Da der er tale om en 
gruppe af sårbare elever, der i særlig grad har brug for en 
håndholdt indsats, bør det være institutionen, der vurderer 
hvem af ansøgerne, der kvalificerer sig bedst og har de bedste 
forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Det sker fx 
gennem en visitationsproces og dialog med kommunen. Det 
sikrer også, at kommunen kan anvise ansøgere til ASF eller 
treårig hf, som ikke optages, alternative uddannelsestilbud. 

 Der er en lignende problematik om eftertilmeldere til toårig hf, 
hvor en håndholdt indsats også er nødvendig. Danske 
Gymnasier foreslår, at både de foreløbige og de endelige 
kapaciteter for hf, som BUVM fastsætter, også omfatter 
ansøgere, der søger senere end ansøgningsfristen 
(eftertilmeldere). Det kan ske ved at tage udgangspunkt i 
elevtallet fra 1. september året før. Dvs. at 
kapacitetsfastsættelsen ikke kun skal vedrøre rettidige ansøgere 
som nu. Foreningen foreslår også, at ansøgninger efter 
ansøgningsfristen fra ansøgere, der ikke søger direkte fra 9. eller 
10. klasse, håndteres af 1. prioritetsinstitutionen. Præciseringen 
af, at det gælder ansøgere, der ikke søger direkte fra 9. og 10. 
klasse, skal sikre, at der ikke skabes incitamenter til generelt at 
søge efter ansøgningsfristen. Hvis 1. prioritetsinstitutionen ikke 
har plads til en ansøger, der søger senere end ansøgningsfristen 
og ikke søger direkte fra 9. eller 10. klasse, inden for 
kapaciteten, skal institutionen sende ansøgningen videre til 2. 
prioritetsinstitutionen. 

 Endelig er den håndholdte indsats også vigtig for de private og 
offentlige toårige stx-udbud, og institutionerne bør kunne tilgå 
de ansøgninger, der kommer i optagelse.dk, straks efter, de er 
registreret her. Toårig stx er ikke omfattet af 
elevfordelingsmodellen, hvorfor det vil være uhensigtsmæssigt, 
hvis modellen skal stå i vejen for at sikre en let og ubesværet 
optagelse af ansøgerne til netop disse udbud. 

 Ansøgere til pre-IB, der ikke har tilstrækkelige danskkundskaber 
til at kunne optages på stx, hhx, htx eller hf, bør kunne optages 
direkte af institutionen uden om optagelse.dk, da systemet er 
svært for ikke-dansktalende.
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Danske Gymnasier stiller sig naturligvis gerne til rådighed for et 
eventuelt møde med børne- og undervisningsministeren for at uddybe 
ovenstående.

Med venlig hilsen

Henrik Nevers
Formand


