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Vedrørende såkaldt teknisk overbookning i forbindelse med elevfordelingen på de almengymnasiale institutioner
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er i forbindelse med dette års
elevfordeling blevet bekendt med, at der generelt i mange fordelingsudvalg har været en praksis, hvor der i forbindelse med elevfordelingen
arbejdes med en såkaldt teknisk overbookning.
Efter det oplyste består den tekniske overbookning i, at den enkelte institution i forbindelse med elevfordelingen reserverer plads til flere elever,
end den af institutionen fastsatte kapacitet tilsiger. Efter styrelsens forståelse er baggrunden for denne praksis, at man erfaringsmæssigt ved, at
der inden uddannelsesstart sker et vist frafald af ansøgere.
En overbookning bør imidlertid ifølge de gældende regler normalt finde
sted, når den enkelte institution fastsætter sin kapacitet, hvilket skal ske
senest d. 10. december. I den forbindelse vil det så være muligt at fastsætte en større kapacitet, der muliggør, at der reserveres plads til gennemsnitligt flere elever end fx de 28 elever per klasse, der typisk i dag
ligger til grund for kapacitetsfastsættelsen. Fordelingen af ansøgere i fordelingsudvalget kommer herefter til at foregå indenfor rammerne af den
kapacitet, som institutionerne reelt har fastsat..
Alene i tilfælde, hvor det efter ansøgningsfristen d. 1. marts viser sig, at
den samlede optagelseskapacitet i fordelingsudvalgets område er for lille
set i forhold til antallet af ansøgere, er der mulighed for, at fordelingsudvalget kan anmode én eller flere institutioner om at opregulere sin kapacitet i forhold til det fastsatte. Det kan fx være i form af, at én institution
anmodes om at oprette en ekstra klasse med et bestemt antal elever, men
det kan også være i form af, at fx alle institutioner anmodes om at opregulere den ved kapacitetsfastsættelsen forudsatte klassekvotient.
Da årets elevfordelingsproces efter det til styrelsen oplyste allerede er
meget langt og flere steder har resulteret i, at ansøgerne har fået besked

om reservation af pladser, er det styrelsens vurdering, at det på nuværende tidspunkt ikke er praktisk muligt at ændre praksissen med teknisk
overbookning i forhold til dette års elevfordeling. Styrelsen vil derfor på
denne baggrund ikke foretage sig yderligere i relation til årets elevfordelingsproces, men vil snarest muligt tage initiativ til at mødes med repræsentanter for Danske Regioner, Danske Gymnasier og Danske HF og
VUC med henblik på en dialog om reglerne.
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