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Gennemgang af de forskellige kapacitetslofter
i fordelingsudvalgsområderne.

Dato 24-09-2019
Henning Tjørnelund

Fordelingsudvalg ØST
Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Viby Gymnasium og
HF, Skanderborg Gymnasium og Favrskov Gymnasium fik hver et
kapacitetsloft, der satte deres kapacitet en klasse ned i forhold til den
kapacitet, de havde i skoleåret 2018-2019.
Reduktionen på Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium
skulle skabe et bedre elevgrundlag for de øvrige gymnasier i Aarhus,
mens reduktionen på Skanderborg Gymnasium skulle begrænse
muligheden for at hente elever efter fordelingen fra Viby Gymnasium
og HF. På samme måde blev Favrskov Gymnasium reduceret, så
deres mulighed for at hente elever efter fordelingen fra Aarhus
Gymnasium (tidl. Langkær Gymnasium og HF) ligeledes blev
begrænset. Viby Gymnasium og HF's reduktion skyldes, at
kapaciteten bedre matchede det forventede antal ansøgere.
For Favrskov Gymnasium, Skanderborg Gymnasium, Viby
Gymnasium og HF og Langkær Gymnasium og HF (i alt 5 klasser) var
der tale om "tomme" klasser, hvilket vil sige, at der på
ansøgningstidspunktet den 15. marts 2018 ikke var ansøgere nok til
at fylde dem. Aarhus Gymnasium blev pålagt et særligt kapacitetsloft
på 6 klasser, som skulle fordeles med 3 klasser i Tilst og 3 klasser på
Dollerupvej med den forudsætning, at antallet af oprettede STXpladser på Dollerupvej ikke må overstige antallet af oprettede STXpladser i Tilst. Det tidligere Langkær Gymnasium og HF havde
oprindeligt en kapacitet på otte klasse og deres kapacitet blev således
sat ned med to klasser.
Den øvrige kapacitet på Silkeborg Gymnasium, Randers Statsskole,
Paderup Gymnasium, Rønde Gymnasium, Risskov Gymnasium,
Aarhus Statsgymnasium, Egaa Gymnasium, Odder Gymnasium og
Risskov Gymnasium forblev uændret i forhold til kapaciteten i 2018.
Dog ønskede Grenaa Gymnasium og HF en kapacitetsnedsættelse på
1 klasse.
Med den fastlagte kapacitet blev resultatet for fordelingen, at der
skulle fordeles 202 ansøgere i Aarhusområdet. Nedenstående tabel
viser, hvordan flytningerne blev foretaget.
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Af tabellen fremgår det for eksempel, at Marselisborg havde en kapacitet på 265, men 298
ansøgere, hvilket betød, at der skulle fordeles 33 ansøgere til andre gymnasier. Fordelingen
blev foretaget i henhold til optagelsesbekendtgørelsens regler om omstandskriteriet og
ansøgernes prioritering. Herved blev de 33 ansøgere fordelt med 2 til Favrskov Gymnasium, 4
til Risskov Gymnasium, 3 til Aarhus Gymnasium, 1 til Skanderborg Gymnasium, 12 til Viby
Gymnasium, 5 til Odder Gymnasium og 6 til andet (øvrige flytninger væk fra STX eller uden for
fordelingsudvalget). Kapacitetslofterne har haft en positiv effekt for flere gymnasier. De
primære modtagere af fordelte ansøgere er Aarhus Gymnasium (43), Viby Gymnasium og Hf
(39), Risskov Gymnasium (32) og Favrskov (23). 25 ansøgere blev fordelt til andre
uddannelser, såsom HTX, HHX og EUX mv. For Viby Gymnasium havde tilførslen af 39 elever
yderligere en positiv effekt på gymnasiets elevsammensætning, idet deres andel af elever med
minoritetsbaggrund herved faldt med 7 procentpoint. Den samme effekt kan se på Aarhus
Gymnasium.
Kapacitetslofterne havde imidlertid en begrænset effekt i forhold til at sikre et bedre
elevgrundlag for de øvrige gymnasier i Aarhus. Dette skyldes primært de gældende
fordelingsregler, hvor ansøgerne skal fordeles først efter deres prioriteringer og derefter efter
et afstandskriterie. Herved bliver ansøgere ofte fordelt til andre gymnasier end dem, der har
størst behov for at forøge deres ansøgerantal. Den begrænsede effekt skyldes dog også, at der
er en del ledig kapacitet på mange gymnasier i regionen, hvilket fremgår af nedenstående
tabel. I fordelingsudvalg ØST var der således 607 ledige pladser, som de 202 ansøgere kunne
fordeles på.

Side 2

Udover ændringerne på STX-området, blev Viby Gymnasium og HF’s HF-kapacitet sat en
klasse op fra to til tre HF-klasser. Viby Gymnasium fik 98 ansøgere til HF, hvilket betød, at der
kunne oprettes tre HF klasser.
Fordelingsudvalg NORD
Viborg Gymnasium og HF's forlagte udbud på Bjerringbro Gymnasium fik tildelt en kapacitet på
to HF-klasser, og Bjerringbro Gymnasiums STX-kapacitet blev fastsat til fire klasser.
Bjerringbro Gymnasium havde 57 ansøgere til STX, og har oprettet tre mindre klasser. Der var
11 ansøgere til HF på Bjerringbro Gymnasium. Kravet var mindst 10 ansøgere, for at der ville
blive oprettet en klasse.
Der skulle fordeles 39 ansøgere fra Viborg Katedralskole. Ansøgernes prioriteringer betød, at
25 ansøgere blev fordelt til Viborg Gymnasium og HF og 10 blev fordelt til andre uddannelser
på Mercantec og Hf. 4 ansøgere blev fordelt til Bjerringbro Gymnasium.
Th. Langs HF og VUC ønskede at hæve deres kapacitet med en klasse, men blev pålagt et
kapacitetsloft på syv klasser, svarende til niveauet for 2018. Th. Langs HF og VUC fik 87
ansøgere, og kapacitetsloftet havde således ingen konsekvenser.
Fordelingsudvalg SYD
Regionsrådet indstillede til undervisningsministeren, at Rosborg Gymnasium og Rødkilde
Gymnasium i Vejle blev pålagt kapacitetslofter på henholdsvis 15 og 10 STX-klasser. Formålet
med kapacitetsloftet var at sikre Tørring og Grindsted Gymnasium et større elevgrundlag.
Kapacitetsloftet havde ingen virkning, da det samlede antal ansøgere til Rosborg Gymnasium
var på 438 elever, hvilket svarede til kapaciteten på 15 klasser og det samlede antal ansøgere
til Rødkilde Gymnasium var på 295 elever, hvilket svarede til kapaciteten på 10 klasser.
Fordelingsudvalg VEST
Der er ingen gældende kapacitetslofter i fordelingsudvalg VEST.
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