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Analysenotat
Mulige konsekvenser af et kapacitetsloft på stx i Vejle
1) Baggrund og formål
På mødet i Det Forpligtende Samarbejde i Trekantområdet den 21. november 2018, blev det aftalt, at
regionen ville foretage en nærmere undersøgelse af de faktiske ansøgerdata for Rosborg Gymnasium
og Rødkilde Gymnasium for perioden 2016-2018. Formålet er at kaste lys over, hvilke konsekvenser
en eventuel kapacitetsbegrænsning på stx i Vejle ville have haft i den nævnte periode. Dette med
henblik på at sikre så præcist et beslutningsgrundlag som muligt for regionsrådets indstilling på
kapacitetsområdet i januar 2019. Denne ad hoc analyse supplerer dermed den større analyse af de
unges søgemønstre på et mere detaljeret og nuanceret niveau.
2) Data og metode
Rosborg Gymnasium har fremsendt en kopi af ansøgerdataene for årene 2016, 2017 og 2018 til
Region Syddanmark. Der er tale om hhv. 490, 486, og 465 ansøgere.
Regionen har derefter anvendt samme fremgangsmåde ift. dataene, som ved en faktisk elevfordeling.
Fremgangsmåden følger de gældende bestemmelser i optagelsesbekendtgørelsen.
For 93% af dataene fra Rosborg er transportafstand og transporttid beregnet med udgangspunkt i
ansøgernes folkeregisterdata, men der for de resterende 7% af dataene er foretaget manuelle opslag
ud fra de anførte adresser.
Rødkilde Gymnasium har ligeledes fremsendt en kopi af ansøgerdataene for samme periode. Her er
der tale om hhv. 299, 278 og 334 ansøgere. Datasættene fra Rødkilde indeholder også ansøgere, der
ikke er optaget eller som er videresendt, samt nogle dubletter. Dataene er renset for disse cases.
Godt 30% af dataene stammer fra ansøgere bosiddende uden for regionen. Dette indebærer, at den
fremgangsmåde, der er anvendt ved Rosborg dataene, ikke er mulig inden for den til rådighed
værende tid.
Dataene fra Rødkilde er derfor i stedet undersøgt ud fra manuelle opslag på adresser og
postdistrikter.
3) Konsekvenser af et kapacitetsloft på Rosborg på 15 stx klasser i perioden 2016-18
Med afsæt i ansøgertallene for de tre år, ville et kapacitetsloft på 15 stx klasser på Rosborg i den tre1
årige periode have medført en fordeling af hhv. 70, 66 og 45 elever for årene 2016, 2017 og 2018.
Tabel 1 neden for viser, hvilke institutioner eleverne ville være blevet fordelt til.
Det fremgår bl.a., at der gennemsnitligt om året ville være blevet fordelt ca. 20 ansøgere til Grindsted
Gymnasium og ca. 17 ansøgere til Tørring Gymnasium, mens Campus Vejle vil have fået
gennemsnitligt ca. 8 ansøgere. Tallene svinger en del fra år til år.

1

Beregnet som differencen mellem de faktiske ansøgertal og 420 elever (15 klasser á 28 elever pr. klasse).
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Tabel 1: Antal ansøgere fordelt fra Rosborg ved en simuleret elevfordeling (institutioner).

Kilde: Region Syddanmark på baggrund af ansøgerdata fra Rosborg

Tabel 2 neden for viser den geografiske fordeling af de (fiktivt) fordelte ansøgere.
Her fremgår det, at størstedelen af de (fiktivt) fordelte ansøgere kommer fra enten postdistrikt Give
eller postdistrikt Billund. Derudover er der typisk nogle stykker fra hhv. Horsens og Grindsted, samt i
mindre omfang Juelsminde, Barrit, Vandel, Egtved og Gadbjerg.
Tabel 2: Antal ansøgere fordelt fra Rosborg ved en simuleret elevfordeling (geografi).

Kilde: Region Syddanmark på baggrund af ansøgerdata fra Rosborg

Det bemærkes, at skillelinjen for elevfordeling, forstået som den afstand fra Rosborg (opgjort via
vejnettet) inden for hvilken ansøgerne har kunnet undgå at komme i spil til fordeling, er hhv. 23, 20 og
26 km for årene 2016, 2017 og 2018. Det vurderes derfor, at et loft på 15 klasser i den belyste periode
fortsat ville have givet plads til et betragteligt geografisk optageområde for Rosborg.

2

Øvrige almene gymnasier omfatter Vejen, Kolding, Fredericia, Silkeborg, og Middelfart gymnasier, samt af Rosborg hf.
Øvrige udd. institutioner omfatter Learnmark, Vejlefjordskole, Det Kristne Gymnasium, 10. klasse Grindsted og Vejle.
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Tallene i både tabel 1 og 2 bør tolkes med en vis forsigtighed, jf. de gældende forudsætninger og
valgte antagelser i analysen (se afsnit 5 og 6 nedenfor).
4) Konsekvenser af et kapacitetsloft på Rødkilde Gymnasium på 10 stx klasser i perioden 2016-18
Rødkilde Gymnasium har gennem årene 2016, 2017 og 2018 oprettet hhv. 10, 9 og 11 klasser. Et
kapacitetsloft på 10 klasser ville derfor reelt set kun have haft en betydning i 2018. Her ville et loft på
10 klasser have resulteret i en fordeling af ca. 28 ansøgere.
Som det fremgår af tabel 3 neden for, vil det hovedsageligt være Horsens Gymnasium, der vil
modtage elever, efterfulgt af Tørring Gymnasium.
Tabel 3: Antal ansøgere fordelt fra Rødkilde ved en simuleret elevfordeling (institutioner)

Kilde: Region Syddanmark på baggrund af ansøgerdata fra Rødkilde

Tabel 4 neden for viser den geografiske fordeling af de (fiktivt) fordelte ansøgere.
Her fremgår det, at størstedelen kommer fra enten postdistrikt Juelsminde eller postdistrikt Give.
Tabel 4: Antal ansøgere fordelt fra Rødkilde ved en simuleret elevfordeling (geografi).

Kilde: Region Syddanmark på baggrund af ansøgerdata fra Rødkilde

5) Forudsætninger og antagelser
Rosborg:
Der tages udgangspunkt i en klassekvotient på 28 elever pr. klasse ved fordelingstidspunktet.
Tælledagen er dog først ca. 1. november, hvorfor et frafald frem til da vil give et lavere elevtal pr.
klasse til den tid.
Et evt. frafald vil dog også åbne muligheden op for at enkelte genoptagelsessager kan imødekommes,
ligesom eventuelle tilflyttere til Vejle by i perioden 1. april til 1. november i et vist omfang ville kunne få
plads på Rosborg.
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Det antages, at der ikke vil kunne fordeles nogen elever fra Rosborg til Rødkilde. Dette bygger på en
forventning om at Rødkilde vil skulle bruge (næsten) hele sin kapacitet på egne
førsteprioritetsansøgere, ved en indstilling om et loft på 10 klasser. Derudover muliggør
bekendtgørelsen en sidestilling af sekundære uddannelsesønsker, hvilket gør det muligt at fordele til
fx Tørring eller Grindsted, selvom Rødkilde står foran i prioriteringsrækkefølgen.
Det antages endvidere, at der ikke vil være ledige pladser på Munkensdam Gymnasium, men at der
bl.a. vil være plads på et eller begge de to gymnasier i Horsens, på Kolding Gymnasium og Vejen
Gymnasium.
For de ansøgere, der ikke har angivet op til fem uddannelsesønsker, undersøges det, hvorvidt en
fordeling til fx Tørring og Grindsted ville give mening ud fra bestemmelserne i
Optagelsesbekendtgørelsen. Der er således indlagt ekstra beregninger af transportafstand og
transporttider til i dette tilfælde Tørring og Grindsted Gymnasium. En ansøger vil således ikke kunne
komme ind på Rosborg og/eller Rødkilde ved kun at angive førstnævnte eller begge disse
uddannelsesønsker. Denne fremgangsmåde anvendes også ved en reel elevfordeling.
Der tages i opgørelserne ikke hensyn til eventuelt handicap, problemer med mobning, team-danmark
e.l., men det vurderes ud fra de generelle erfaringer med elevfordeling, at ansøgere inden for denne
gruppe vil udgøre et absolut fåtal.
Rødkilde:
Der tages udgangspunkt i en klassekvotient på 28 elever pr. klasse ved fordelingstidspunktet.
Tælledagen er dog først ca. 1. november, hvorfor et frafald frem til da vil give et lavere elevtal pr.
klasse til den tid.
Et evt. frafald vil dog også åbne muligheden op for at enkelte genoptagelsessager kan imødekommes,
ligesom eventuelle tilflyttere til Vejle by i perioden 1. april til 1. november i et vist omfang ville kunne få
plads på Rødkilde.
Det antages, at der vil være ledige pladser på bl.a. Horsens Gymnasium og Herning Gymnasium.
For de ansøgere, der ikke har angivet op til tre uddannelsesønsker, undersøges det, hvortil en given
fordeling ville give mening ud fra bestemmelserne i Optagelsesbekendtgørelsen.
Der tages i opgørelserne ikke hensyn til eventuelt handicap, problemer med mobning, team-danmark
e.l., men det vurderes ud fra de generelle erfaringer med elevfordeling, at ansøgere inden for denne
gruppe vil udgøre et absolut fåtal.
6) Konklusion og perspektiver for 2019
Med afsæt i analysen af ansøgerdataene for perioden 2016-18, vurderes det sandsynligt, at der med
et kapacitetsloft på 15 stx-klasser på Rosborg, i kombination med et loft på 10 stx-klasser på
Rødkilde, vil kunne pågå en elevfordeling fra Rosborg i 2019, der vil kunne tilgodese gymnasierne i
Grindsted og Tørring i et vist omfang. Det kunne være i størrelsesordenen 16-20 elever til Grindsted
Gymnasium og 13-17 elever til Tørring Gymnasium, og tallene forudsætter et lignende ansøgertal og
søgemønster til Rosborg i 2019, som i perioden 2016-18.
Der tages desuden forbehold for effekten af de nye adgangskrav til bl.a. stx, men det vurderes, at et
fald i ansøgertallet sfa. adgangskravene i et vist omfang vil kunne opvejes af en lille stigning i
elevgrundlaget for Vejle-gymnasierne (antallet af 15-16-årige i Vejle, Billund og Hedensted
kommuner).
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Såfremt Rosborg efter drøftelser i fordelingsudvalget skulle vælge at køre med en lille overbooking på
fordelingstidspunktet, fx 28,5 elever pr. klasse, vil der være tilsvarende færre at fordele. Det vil i
praksis kunne betyde lidt færre elever til bl.a. Tørring og Grindsted.
Set i forhold til Rødkilde, er det ud fra ansøgertallene de seneste tre år uvist, hvorvidt et loft på 10
klasser vil resultere i nogen fordeling. Det ville dog have været tilfælde i 2018 alene, hvor et loft ville
have resulteret i fordelte elever til primært Horsens Gymnasium og sekundært Tørring Gymnasium,
samt måske en eller to til Grindsted Gymnasium. Isoleret set må den direkte betydning af et loft på
Rødkilde formodes kun at tilgodese Tørring/Grindsted i begrænset omfang, mens den indirekte
betydning er væsentligt jf. argumentationen ift. Rosborg.
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