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Bekymring over Region Midtjyllands kapacitetsstyring på gymnasieområdet
Kære Anders Kühnau og Jørgen Nørby
Fra et netop udsendt debatoplæg om ”fremtidens Ungdomsuddannelser” fra Danske Regioner
fremgår:
Regionerne har ansvaret for at koordinere det samlede udbud af ungdomsuddannelser i regionen
for at sikre sammenhæng og et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud til de unge.
Vi kan se, at der er handling bag ordene fra Region Nordjylland og Region Syddanmark.
Undervisningsministeriet har oplyst, at der er sendt følgende anmodninger om reduktion af
kapaciteten på stx-institutioner:
Institution
Region
Varighed Kapacitet som
regionerne har
indstillet til
Rødkilde Gymnasium
Syddanmark 3 år
10
Rosborg Gymnasium & HF
Syddanmark 3 år
15
Hasseris Gymnasium
Nordjylland 1 år
7
Aalborg Katedralskole
Nordjylland 1 år
9
Aalborghus Gymnasium
Nordjylland 1 år
9
Nørresundby Gymnasium
Nordjylland 1 år
7
Hjørring Gymnasium
Nordjylland 1 år
9
Frederikshavn Gymnasium
Nordjylland 1 år
6
Brønderslev Gymnasium
Nordjylland 1 år
5
Mariagerfjord Gymnasium
Nordjylland 1 år
7
Vi er bekendt med, at Region Syddanmark har foreslået kapacitetsnedsættelserne i Vejle (Rosborg
og Rødkilde) for at styrke gymnasierne i Tjørring og Grindsted. I forhold til faktisk optag i 2018 er
der begge steder tale om en reduktion på 1 klasse. Vi er også bekendt med, at der i Nordjylland er
et politisk ønske om at styrke gymnasierne i Fjerritslev og Brønderslev ved en sænkning af
kapaciteten. (Det viste sig godt nok, at søgningen er gået tilbage med ca. 12%, hvorfor sænkningen
af kapaciteten ikke har vist sig effektfuld).
Sidste år var der udelukkende en debat i Region Midtjylland om kapaciteten i Aarhus med henblik
på at understøtte fusionen mellem Langkær Gymnasium og Aarhus Tech. Der skete nogle få reelle
nedjusteringer af kapaciteter.

Sidste år var Bjerringbro Gymnasium i kontakt med regionens embedsmænd for at drøfte
muligheden af en styrkelse af optaget for Bjerringbro Gymnasium. På daværende tidspunkt mente
embedsmændene, at der var behov for en nærmere analyse, inden man kunne styre kapaciteten
tættere til fordel for Bjerringbro Gymnasium.
Nu har vi set tilmeldingerne til skoleåret 2018/19. Det viser for os et behov for handling nu.
Det er vores opfattelse, at der primært er behov for en tættere styring fra regionens side i
sammenhæng mellem Bjerringbro Gymnasium og Silkeborg Gymnasium. Vi har fået oplyst, at
tilmeldingerne til Silkeborg Gymnasium udgør 536 elever til en faktisk kapacitet på 504 elever (18
klasser á 28 elever). Os bekendt har Silkeborg Gymnasium dog normalt optaget mere end
kapaciteten. Gør man ikke noget, vil Silkeborg Gymnasium sikkert blot optage alle 536 elever.
Vi er bekendt med, at Viborg Katedralskole har fået et meget flot optag på 369 elever mod en
kapacitet på 350 elever. Vi har forstået, at Viborg Katedralskole er klar til at overføre
overskydende elever. Vi har derfor mulighed for overførsel af elever fra Viborg Katedralskole til
Bjerringbro Gymnasium.
Lovændring fra 2018 giver nu regionerne en mulighed for en tættere styring af kapaciteten. § 8.
stk. 2:
Undervisningsministeren kan efter indstilling fra et eller flere regionsråd og efter høring af den
enkelte institution fastlægge et kapacitetsloft for en eller flere institutioner, der er godkendt til at
udbyde uddannelsen til almen studentereksamen eller uddannelsen til hf-eksamen, med henblik på
at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud til alle unge overalt i landet og en
hensigtsmæssig udnyttelse af den samlede kapacitet såvel i det førstkommende som de
efterfølgende skoleår. I særlige tilfælde kan ministeren med virkning for ét skoleår fastlægge et
kapacitetsloft, selv om der ikke er en indstilling fra et eller flere regionsråd eller er sket høring af
den enkelte institution.
Vi anmoder om, at Region Midtjylland benytter sig af sine muligheder, da en styrkelse af
kapaciteten for Bjerringbro Gymnasium er af afgørende betydning.
På længere sigt vil det være hensigtsmæssigt med opdeling af skoledistrikter i forhold til
gymnasier. Dermed vil det være lettere og mere naturlig markedsføring i forhold til det nærmeste
gymnasium.
Efterfølgende er det også vigtigt, at man giver elever fra området omkring Thorsø i Favrskov
Kommune bedre mulighed for at komme i skole i Bjerringbro. Søgningen fra Thorsø har været
faldende de senere år. Transportmulighederne har været ringere end tidligere. Gode
transportforbindelser styrker elevernes tilstedeværelse/mindsker fravær og øger gennemførelse
og karakterniveau. Det er nødvendigt, at regionen sætter ind der, hvor elever skal krydse
kommunegrænser – det er eneste reelle mulighed.
Mvh
Niels Villadsen, bestyrelsesformand og Dorte Gade, rektor.
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Kære Regionsråd
Bjerringbro Gymnasium genfremsender hermed vores bekymring over at regionen vil godkende udbud af
flere ungdomsuddannelser i Bjerringbro. GF1 med EUX-gymnasial retning på Naturvidenskabernes Hus vil
true de eksisterende udbud på BG - herunder den udlagte HF, og der er ikke mange unge i Bjerringbro. De
unge har fra 2019 stor adgang til erhvervsuddannelser idet Mercantec får et stort uddannelsescenter 20
min tog-kørsel fra Bjerringbro. Vi mener regionspolitikerne skal tage ansvar for at understøtte, at der
fortsat er et udbud af ungdomsuddannelse i Bjerringbro. Vi er ikke sat i verden for at kvæle hinanden. Giv
tid. Vi skal have hf op at køre. I år fik vi 10 hf-ansøgere det skal gerne vokse til 15-20 i en klasse. Bjerringbro
Gymnasium fik 58 ansøgere til stx i år. Det skal også gerne vokse lidt til ca. 66.
Mercantec (NVH) fik 3 ansøgere men ønsker sig hele ungdomsårgangen på 64 eller som minimum 20. Der
er ikke nok unge i Bjerringbro til flere ungdomsuddannelser.
De to udbud er konkurrerende.
Mvh
Niels Villadsen, bestyrelsesformand
Dorte Gade, rektor

Høringssvar til Mercantec' s ansøgning om FG1 i Bjerringbro 17. januar 2019
Til Region Midt. Regionsråd, ledelse og administration.
Att. Henrik Lodberg og Henning Tjørnelund
Vi erfarer, at Mercantec ønsker at lægge en satellit af GF1 i Bjerringbro og at Mercantec i sidste uge har
rettet en henvendelse til Naturvidenskabernes Hus med ønske om dialog omkring leje af lokaler.
Det er en spændende udvikling!
Bjerringbro Gymnasium vil gerne inddrages i en drøftelse omkring denne udvikling. Formålet med dialogen
er at tilpasse udbuddet af ungdomsuddannelse i kommunen – eksplicit den sydlige del nemlig Bjerringbro –
til behovet i kommunen.





Hvad er behovet for ungdomsuddannelse i Bjerringbro? Hvilke udfordringer er der? - for de unge,
for byen og for erhvervslivet fx Grundfos?
Hvor stort er de unges behov for at være i et ungdomsmiljø og uddannelsesmiljø med flere klasser?
Er der problemer med nærhed i forhold til fx erhvervsuddannelsernes grundforløb, når man bor i
Bjerringbro?
Hvad tænker erhvervslivet, fx Grundfos? Hvad tænker Grundskolerne? – om fx akut behov for flere
uddannelser i Bjerringbro?





Vil start af to forskellige satellitter samtidig kunne udvande begge nye tilbud FG1 (med bl.a. euxindgang) og hf – det er begge gymnasiale retninger og med samme faglige niveau – dvs. lidt mindre
end stx-niveau.
Er ovenstående undersøgt grundigt? – er der tilvejebragt det bedst mulige kvalitative grundlag for
at træffe en beslutning om placering af endnu en satellit med start i august 2019 i Bjerringbro?

Det er altid sund fornuft, at vide hvad hinanden gør, og undersøge hvad der reelt er brug for. Derfor er det
vigtigt at overveje tiltag og timing – vende skråen og tale sammen.
Vi kunne godt ønske for Bjerringbro – for byen og for området, at der vil blive lavet et sådan
undersøgelsesarbejde efterfulgt af en åben dialog i løbet af de næste par år. Samtidig afprøves hf i
Bjerringbro og Mercantec’ s nye store bygninger i Viborg Midtby bliver taget i brug forventeligt i efteråret
2019.
Vi glæder os over at være en vigtig del af den lokale udvikling i Bjerringbro og dermed udviklingen i Viborg
Kommune.
Samtidig glæder vi os over alle de andre ungdomsuddannelser og ser, at vi tilsammen løfter
uddannelsesopgaven for de unge og når de nationale mål på alle parametre.
På vegne af Bjerringbro Gymnasiums bestyrelse

Venlig hilsen
Dorte Gade
Rektor
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Kære Anders Kühnau og Jørgen Nørby
cc Henning Tjørnelund og rektorer i fordelingsudvalg nord
Vi har den 20. marts d.å. sendt et brev til jer angående regionens kapacitetsstyring.
Baggrunden for denne henvendelse var, at Bjerringbro Gymnasium for 3. år i træk kunne se en
bekymrende lav søgning til Bjerringbro Gymnasium. Vi kunne samtidigt konstatere, at der ikke var
sket en regional styring, som medførte overflytning af elever til Bjerringbro Gymnasium.
Vi har kommunikeret flittigt med regionen i mere end et år, og vi har fået den forståelse, at regionen
har følt sig begrænset i sin mulighed for at styre kapaciteterne og dermed fordelingen af elever. Vi
har de seneste dage forstået, at kapacitetsstyring ikke er det egentlige problem. Der er åbenbart et
utal af faktorer, som skal gå op i en højere enhed.
Forud for fremsendelse af henvendelsen til jer havde vi fået en tilmelding til stx på 59 elever.
Regionens embedsmænd oplyste endvidere, at vi kunne forvente overførsel af 3-4 elever fra
Silkeborg Gymnasium, 1-2 elever fra Aarhus-gymnasierne og 2 elever fra Viborg Katedralskole.
Denne oplysning har nu vist sig at være ret unøjagtig. Efter det oplyste kan der ikke overføres
nogen elever fra Silkeborg. Fra Aarhus kan vi få overført 1 elev. Viborg Katedralskole har været
meget dygtige til at finde en løsning. De kan nu overføre 4 elever til Bjerringbro Gymnasium og de
kan overføre 24 elever til Viborg Gymnasium og HF.
Embedsmændene har over for de øvrige rektorer givet udtryk for, at den lave søgning til
Bjerringbro Gymnasium primært skyldes, at mange stx-elever i det naturlige opland foretrækker
andre uddannelsessteder og ikke ser et problem i at søge andre steder hen. Vi mener, at denne
udtalelse er misvisende. Vi har en stor markedsandel i nærområdet – der hvor vi har cykelafstand
eller god offentlig transport – på tværs af kommunegrænsen. Når vi fx ikke får ansøgninger fra
Kjellerup by og alt for få fra Thorsø, så skydes det primært 2 forhold. For det første er samarbejdet
med grundskolerne ”kommunaliseret” og der orienteres ind mod de store uddannelsessteder. For
det andet er der hele tiden usikkerhed om busforbindelserne, og når der kun køres til 1. lektion om
morgenen (og oven i købet med ankomst 20 min før undervisningen begynder), så er det simpelthen
ikke godt nok.
Vi har forstået, at regionenens embedsmænd har regnet nærmere på konsekvenserne af en
kapacitetsnedsættelse for Silkeborg Gymnasium og Viborg Katedralskole. Efter det oplyste, vil en
nedsættelse af kapaciteten i Silkeborg med 1 klasse og i Viborg Katedralskole med 1/2 klasse kun
medføre en forøgelse af tilmeldingerne til Bjerringbro Gymnasium med ganske få elever. I så fald
er det vores opfattelse, at en tvungen kapacitetsnedsættelse for skoleåret 2019/20 ikke giver mening.
Vi må derfor konstatere, at de nugældende regler ikke giver det ønskede resultat. På samme måde
giver det ikke mening at alle disse politiske diskussioner skal foregå i små fordelingsudvalg – sådan

som vi har fået besked på igen i år. Udgangspunktet er nødt til fremadrettet at ændres, hvis
rektorerne skal have en chance for at udføre det endelige smidige arbejde med at fordele elever.
Vi vil derfor foreslå, at der gøres en indsats for at forbedre styringsredskaberne til brug for skoleåret
2020/21. Har det ikke vist sig, at den nuværende model med prioriteret ansøgning ikke er
hensigtsmæssig. Har det ikke også vist sig, at det er nødvendigt med en opdeling af skoledistrikters
tilhørsforhold til gymnasier. Har det ikke også vist sig, at regionens busforbindelser har en stor
betydning for søgning til de enkelte gymnasier.
Vi ser frem til at bidrage konstruktivt til en løsning af problemstillingen.
Vores oprindelige henvendelse vedhæftes:
Niels Villadsen Dorte
Gade
bestyrelsesformand for Bjerringbro Gymnasium
niels@tvilladsen.dk
dg@bggym.dk

rektor for Bjerringbro Gymnasium
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