Aarhus, den 7. januar 2020

Fordelingsudvalg Øst: Forslag til fordelingsprincipper 2020
Med henblik på at sikre et fornuftigt antal unge til fordeling fra overansøgte skoler til skoler med ledig
kapacitet samt sikre, at fordeling kan ske uden anvendelse af kapacitetsbegrænsning på udvalgte (eller alle)
skoler, foreslås følgende retningslinjer for arbejdet med fordeling af ansøgere til STX i 2020.
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Fordelingsdivisor aftales til 28,0 for alle skoler i Fordelingsudvalg Øst – med undtagelse af skolerne i
Grenaa, Randers og Silkeborg. Ved at sætte fordelingsdivisoren til 28 bringes langt flere elever i
fordeling end i 2019.
Skolers kapacitet fastholdes til den af skolerne indmeldte klassekapacitet pr. december 2019 – men
regnes som 28,0 * antallet af klasser, igen med undtagelse af skolerne i Grenaa, Randers og
Silkeborg.
Elever fordeles. Ved fordeling vurderes på den enkelte skole, hvor stort frafald man regner med ved
optagelsesprøven. Der anvendes KUO-fordeling, se nedenfor.
Efter fordeling behandles eventuelle klagesager på et fælles møde.
I perioden fra dagen efter klagemødet til dagen efter efterårets tælledag er der enighed om, at der
ikke flyttes elever udover i helt særlige tilfælde. Dette sikrer skoler, der modtager elever i fordeling,
tid til og mulighed for at få disse elever til at falde til på den tildelte skole.
Ansøgere, der kommer ”udefra”, dvs. elever, der har fortrudt et efterskolevalg eller 10. klasse eller
lignende, og som derfor ikke har søgt rettidigt og ikke har været i fordeling, eller ansøgere fra
skoler uden for fordeling, kan optages inden for kapacitet.
Ventelister oprettes ikke før grundforløbets afslutning.

Fordeling af elever fra Kombinerede Udlejningsområder (KUO)
Der indgås for fordelingsprocessen foråret 2020 følgende aftale om fordeling af KUO-elever.
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Der reserveres forlods pladser til ansøgere fra KUO-områderne (KUO-listen fra 2011) på Egaa
Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium, hvis de har et af disse gymnasier
som 1. prioritet.
Hvis et gymnasium i 2. og 3.g har en KUO-andel på mere end 10%, kan gymnasiet ikke optage KUOelever i 1.g.
Ved fordelingen af disse KUO-ansøgere tages hensyn til deres øvrige prioriteter. Kan dette ikke lade
sig gøre, flyttes de til nærmest beliggende skole med ledig KUO-kapacitet (i forhold til bopæl).
Hvis en skole i sit ansøgertal har en andel af KUO-ansøgere, der er større end gennemsnittet, kan
skolen ikke modtage KUO-elever fra fordelingen.
Hvis en skole i sit ansøgertal har en andel af KUO-ansøgere på over 10%, kan skolen vælge at sende
overskydende KUO-ansøgere i fordeling. Disse udvælges efter kortest afstand til en skole med ledig
KUO-kapacitet.
Når KUO-elever flyttes til et overansøgt gymnasium, vil der således komme flere elever til fordeling
blandt andre gymnasier.
En institution, som på baggrund af ovenstående flytninger modtager 1. prioritetsansøgere fra andre
institutioner, kan vælge at sætte et maksimum på 28 af disse ansøgere. Det samlede antal kan ikke
overstige 10% af kapaciteten på den enkelte institution.

Denne aftale indgås på betingelse af, at kapacitetsloft ikke tages i brug i Fordelingsudvalg Øst til fordeling i
2020.

