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Spørgsmål vedrørende kapacitet, svar på henvendelse fra
Flemming Knudsen og Anette Lauridsen, Aarhus Tech.
Hermed fremsendes svar på spørgsmålene vedrørende
kapacitetsfastsættelse for gymnasierne i fordelingsudvalg Øst.

Spørgsmål vedrørende kapacitet, stillet på
forretningsudvalgsmødet den 24. marts
Spørgsmål 1.
Hvor stort frafald er der normalt fra nu og indtil skolestart i august?
Svar:
Der er et frafald både frem til fordelingen og efter fordeling, på grund
af bl.a. optagelsesprøver, udsættere og andre prioriteringer (øvrige
ungdomsuddannelser, efterskoler m.v.). Til eksempel var der et
frafald på de 5 Aarhusgymnasier - Egaa Gymnasium, Marselisborg
Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole og
Risskov Gymnasium - i 2019 på knap 200 elever (svarende til 12
procent) fra ansøgningstidspunkt til skolestart i august.
Spørgsmål 2.
Vurder konsekvenserne, såfremt kapaciteten i Tilst besluttes øget til
5 klasser.
Svar:
Aarhus Gymnasium, Tilst fik 48 ansøgere og har en ledig kapacitet på
70 pladser. Hvis gymnasiet tilføres en ekstra klasse vil der således
skulle flyttes et større antal elever – dog stadig under hensyn til
deres prioriteringer og afstandskriteriet. Konsekvensen kan derfor
også være, at der alene vil blive tale om tom kapacitet.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere de fulde
konsekvenser af en udvidelse af kapaciteten i Tilst, da fordelingen af
eleverne endnu ikke er foretaget. Elevernes fordeles med
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udgangspunkt i deres prioriteringer og dernæst efter et afstandskriterie.
Det er endvidere ikke vurderingen, at en ekstra klasse til Tilst vil have konsekvenser for de
nærliggende gymnasier, da de er overansøgte allerede.
Såfremt at der i fordelingsprocessen viser sig behov for at hæve kapaciteten har
fordelingsudvalget mulighed for at hæve kapaciteten på gymnasier, der ikke har fået pålagt et
kapacitetsloft, med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet i fordelingsudvalgets område.
Dette må bero på en konkret vurdering i fordelingsudvalget, når fordelingen er gennemført.
I øvrigt skal det bemærkes, at regionen alene kan indstille til undervisningsministeren, at
udbuddet på Aarhus Gymnasium, Dollerupvej lukkes. Det er ministeren, der træffer afgørelse
om nedlæggelse af institutioner. Ministeren foretager i forbindelse med nedlæggelse af en
institution høring af institutionens bestyrelse.
Spørgsmål 3
Beskriv konsekvenserne for Viby, hvis der sker udvidelse af kapaciteten i Skanderborg hhv.
Marselisborg.
Svar:
Med henvisning til sagsfremstillingen, hvor der blev præsenteret en oversigt over de
geografiske søgemønstre for Skanderborg Gymnasium og Viby Gymnasium er det vurderingen,
at det med det samlede antal ansøgere til Aarhus-gymnasierne stadig vil være muligt at tilføre
Viby Gymnasium et tilstrækkeligt elevgrundlag. Med udgangspunkt i det geografiske
søgemønster til Skanderborg Gymnasium vil en udvidelse af kapaciteten her ikke have
væsentlig betydning for Viby Gymnasiums elevgrundlag, jf. tabellen Antal stx-ansøgere fra
postdistrikt fordelt på ansøgt gymnasium. Tilsvarende er det vurderingen, at det, med afsæt i
det høje søgetal til Marselisborg Gymnasium, vil være muligt at tilføre Viby Gymnasium et
tilstrækkeligt antal elever, jf. tabellen Ansøgere fra postdistrikt Viby J fordelt på gymnasier.
Svar på henvendelse fra Flemming Knudsen vedrørende elevfordeling.
Regionsrådsmedlem Flemming Knudsen har rettet henvendelse med følgende bemærkninger:
"1. Det skal være regionen, der foretager elevfordelingen - både den der vedrører
KUO og den øvrige fordeling. I Fordelingsudvalg Øst har det traditionelt været
rektorerne på de overansøgte gymnasier, der udvalgte de elever, der skulle
flyttes. Da der i år skal flyttes flere elever end sidste år, og sagen er kompleks, er
det vigtigt, at der ikke laves fejl, så elever efterfølgende skal tilbage til deres 1.
prioritet.
I Region Hovedstaden er det i øvrigt også sekretariatet, der foretager fordelingen.
2. Regionens henstilling om, at der ikke flyttes elever før de har prøvet at være
på deres studieretning, skal som minimum overholdes og respekteres af alle
skoler.
Gymnasierne skal afkræves en tilkendegivelse af tilslutning til dette!"
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Svar på spørgsmål vedrørende elevfordeling:
Fordelingen er reguleret i optagelsesbekendtgørelsen §8 til §12, hvor det fastslås at det er
fordelingsudvalget, der skal varetage fordelingen af ansøgere. Denne fremgangsmåde
anvendes også i Region Hovedstaden. Fordelingsudvalget kan ikke delegere selve
fordelingsansvaret til andre, men der kan godt være opgaver, der varetages af andre. I Region
Midtjylland er arbejdsdelingen mellem fordelingsudvalget fastlagt i fordelingsudvalgets
forretningsorden. I den sammenhæng yder administrationen sekretariatsbistand omhandlende
f.eks. databehandling og løbende tilpasning af procedure og facilitering af møder mv.
I forhold til retsprincipper om at fordelingsudvalget træffer afgørelser om ansøgernes optag, så
er det væsentligt at huske, at regionen er klageinstans.
Det skal bemærkes, at placeringen af ansøgerne skal ske efter retningslinjerne i
optagelsesbekendtgørelsen, uanset om det er regionen eller fordelingsudvalget, der forestår
fordelingen, da den i mailen omtalte model vurderes ikke at være i overensstemmelse med
optagelsesbekendtgørelsen. De eneste lokale fordelingsregler, der kan bringes i anvendelse er
reglerne om elevsammensætning, hvor pædagogiske, faglige eller sociale faktorer kan indgå –
ikke geografi eller etnicitet.
Konkret er der aftalt en nødprocedure med formanden for fordelingsudvalg Øst, for fordeling af
ansøgere, hvilket betyder at fordelingsudvalgets møder indtil videre er aflyst.
Fordelingen varetages primært af fordelingsudvalgenes formænd og administrationen, der i
fornødent omfang indkalder de øvrige rektorer til videomøde mv.
Fordeling vil, som det ser ud nu, forløbe nogenlunde således:

Onsdag 18.03-fredag 03.04
Onsdag 25.03
Mandag 06.04-Fredag 17.04

Fredag 24.04

Udarbejdelse af afstand/transporttid for ansøgere (udsendes
når de er færdige).
KUO-ansøgerne fordeles, med deltagelse af regionen og 2
rektorer.
Der af holdes ikke møder i fordelings udvalgene, men
formanden indkalder i det omfang det er nødvendigt
relevante rektorer og regionen, så antallet af personer
begrænses mest muligt.
Meddelelse til eleverne om, hvilken skole der er reserveret
plads på, sendes - kl.12.00

Svar på spørgsmål vedrørende ventelister
Regionsrådsformanden vil i henvendelsen til undervisningsministeren om ændring af
kapacitetsfastsættelsen for fordelingsudvalg Øst anmode om, at gymnasierne indskærpes at
overholde ventelisteaftaler.
Svar vedr. henvendelse fra Anette Lauridsen, Aarhus Tech
Det er alene undervisningsministeren, der kan nedlægge uddannelsesinstitutioner og
ministeren foretager i forbindelse med en nedlæggelse høring af institutionens bestyrelse.
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Den kapacitetsfastsættelse, der blev fastlagt i forbindelse med fusionen af Aarhus Tech og
Langkær Gymnasium var et-årig. Det fremgik af Region Midtjyllands brev til ministeriet
vedrørende kapacitetsfastlæggelsen i efteråret 2018, at denne ville blive revurderet efter et år.
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