
Ny Vestergade 13, st.
1471 København K

Danskegymnasier.dk
mail@danskegymnasier.dk

+45 3318 8260

Børne- og Undervisningsministeriet
Att. Mads Bentzen, Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

S. 1
25. november 2021

Høring vedr. udkast til to bekendtgørelser

Danske Gymnasier har den 11. november modtaget udkast til to 
bekendtgørelser om hhv. frister og offentliggørelse ved fastsættelse af 
lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2022/23 samt optagelse på de 
gymnasiale uddannelser og kapacitetsfastsættelse på institutioner for 
almengymnasiale uddannelser. 

Tidsfrister ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler
Hvad angår udkastet til bekendtgørelsen om frister og offentliggørelse 
ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2022/23, så 
fremgår det af høringsbrevet, at der udelukkende er tale om en ændring 
af tidsfristerne, og at disse er udskudt en måned, så de svarer til de 
frister, der var gældende ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler 
for skoleåret 2020/21. Danske Gymnasier har tidligere og af flere 
omgange bemærket, at fristerne er meget korte, og at det medfører et 
uforholdsvis stort tidspres for både fordelingsudvalg og regionsråd. 
Særligt i det tilfælde hvor en bestyrelse anmoder om lokale 
elevfordelingsregler primo januar, et fordelingsudvalg har syv dage til at 
træffe afgørelse, og hvis bestyrelsen klager over denne til regionsrådet, 
har regionsrådet 12 hverdage til at fastsætte eventuelle lokale 
elevfordelingsregler. 

Ophævelse af kapitel 4 i optagelsesbekendtgørelsen
Med den anden bekendtgørelse foreslås det som en udmøntning af 
afskaffelsen af ventelister at ophæve kapitel 4 i 
optagelsesbekendtgørelsen. Danske Gymnasier vurderer ikke, at det er 
tilstrækkeligt blot at ophæve kapitel 4, idet gymnasierne også i 
overgangsperioden til Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale 
Ungdomsuddannelser vil skulle håndtere elevskift jf. § 14 i 
gymnasieloven. Foreningen foreslår på den baggrund, at det 
eksisterende kapitel 4 erstattes af en bestemmelse om, at det enkelte 
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fordelingsudvalg skal aftale retningslinjer for, hvordan elever der ønsker 
at skifte institution pga. mistrivsel eller flytning skal håndteres. 
Bestemmelsen skal gælde indtil den endelige udmøntning af Den 
Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser, der 
træder i kraft fra skoleåret 2023/24, finder sted. Foreningen formoder, 
at der i den sammenhæng vil blive foretaget yderligere justeringer af 
optagelsesbekendtgørelsen. 

Med venlig hilsen

Birgitte Vedersø 
Formand


