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Orientering om søgning til udvalgte gymnasier.
Notatet Søgetal på ungdomsuddannelser beskriver søgningen til alle
ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Det fremgår
heraf, at udover den generelle tendens med færre ansøger til de
almengymnasiale uddannelser og faldende ungdomsårgange, er der
enkelte gymnasier, der oplever stærkt faldende søgetal. Desuden er
der store variationer i søgetallene til gymnasierne og en generel
tendens til, at eleverne søger imod de større byer.
På baggrund af de seneste års søgemønstre kan de midtjyske
gymnasier deles op i tre hovedkategorier:
1. De eftertragtede gymnasier i de større byer
2. De mindre gymnasier uden for de større byer
3. Gymnasier med stærkt faldende søgetal eller som er udfordret
af elevsammensætningen
Vedr. 1.
En række gymnasier i bl.a. Aarhus, Viborg og Randers oplever, trods
faldende ungdomsårgange og øget søgning til erhvervsskolerne, en
stigning i antal ansøgere og flere af gymnasierne er overansøgte i
forhold til deres kapacitet.
Vedr. 2.
Gymnasierne i Rønde, Grenå, Lemvig, Ringkøbing og Tørring oplever
faldende ansøgertal, men har et fornuftigt optag i forhold til den
demografiske udvikling og i forhold til elevgrundlaget i området.
Vedr. 3.
Et mindre antal gymnasier har de senere år oplevet et markant fald i
antal ansøgere eller er udfordret af elevsammensætningen. Det
drejer sig om Bjerringbro Gymnasium, Aarhus Gymnasium (Tilst og
Dollerupvej) og Viby Gymnasium.
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Side 1

Bjerringbro Gymnasium
Bjerringbro Gymnasium havde indtil for tre år siden et søgetal til STX på ca. 110-130
elever årligt. Tabel 1 viser, at søgetallet faldt markant i 2017 til 67 ansøgere, og det lave
ansøgertal fortsatte med 69 ansøgere i 2018 og 57 ansøgere i 2019. Samtidig kan det
konstateres, at det samlede antal STX-ansøgere fra Bjerringbro området ligger på ca. 120.

Bjerringbro Gymnasium har således kun knap halvdelen af de potentielle ansøgere fra de
otte skoledistrikter i Bjerringbro og omegn. De øvrige 63 ansøgere fra skoledistrikter i
Bjerringbro og omegn har valgt gymnasium primært i Viborg og her fortrinsvis Viborg
Katedralskole, men også i Silkeborg.
Viborg Katedralskole hører til et af de overansøgte gymnasier og har i år haft 39 elever til
fordeling. Dette kunne have givet ekstra elever til Bjerringbro Gymnasium, såfremt disse
elever havde haft Bjerringbro som deres 2. eller 3. prioritet. Fordelingsreglerne tilsiger, at
eleverne skal fordeles efter deres prioriteter.
Af de 39 elever til fordeling, er der imidlertid kun 4 ansøgere, der i henhold til
fordelingsreglerne kunne fordeles til Bjerringbro Gymnasium, mens resten blev fordelt til
Viborg Gymnasium og HF, Mercantec mv. på baggrund af et afstandskriterium eller
angivne prioriteringer.
Alle 4 elever, som blev fordelt til Bjerringbro Gymnasium, har dog søgt ind på andre
gymnasier med ledig kapacitet.

Aarhus Gymnasium og HF, Tilst
Aarhus Gymnasium, Tilst – tidligere Langkær Gymnasium – oplever fortsat faldende
ansøgertal, jf. tabel 2. Langkær Gymnasium blev i 2018 fusioneret med Aarhus Tech. Med
fusionen blev det muligt at bevare STX uddannelsen i Tilst og samtidig få
erhvervsuddannelser til området.
Den nye institution, Aarhus Gymnasium, blev godkendt til at udbyde STX uddannelsen på
begge sine adresser i Aarhus C, på Dollerupvej og i Aarhus V, i Tilst. Godkendelsen til at
udbyde STX uddannelsen på begge adresser skete dog under den forudsætning, at antallet
af udbudte STX-pladser i Aarhus C ikke må overstige antallet af udbudte STX-pladser i
Tilst.

Det fremgår af tabel 2, at der kun er 10 ansøgere til den nye STX uddannelse i Aarhus C,
på Dollerupvej. Fordelingen i Fordelingsudvalg Øst er endnu ikke afsluttet, men der
forventes kun overført et mindre antal elever til Aarhus Gymnasium.
Tabel 2

Antal ansøgere til Aarhus Gymnasium og HF pr. 15. marts 2019
Udvikling
2015
2016
2017
2018
2019
2015-2019
Tilst, STX
258
212
96
54
28
-89,1
Dollerupvej, STX *
10
IB, Tilst
28
43
33
39
HF, Tilst
59
50
31
31
36
-39,0
* Nyt uddannelsesudbud pr. 1. august 2019

Viby Gymnasium og HF.
Viby Gymnasium har tilsvarende oplevet faldende ansøgertal til gymnasiet. Dette opvejes
dog af en øget søgning til HF og der er tilført en ekstra HF-klasse i kapacitet til skolen.
Viby Gymnasium er desuden udfordret på elevsammensætningen, hvor 50-60 % af
ansøgerne er af anden etnisk herkomst end dansk. Erfaringerne fra det tidligere Langkær
Gymnasium viser, at det kan få etniske danskere til at fravælge gymnasiet.

Tabel 3

Antal ansøgere til Viby Gymnasium og HF pr. 15. marts 2019

Viby Gymnasium
HF

2015

2016

2017

2018

2019

212
36

227
45

183
44

196
45

155
76

Udvikling
2015-2019
-26,9
111,1

