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Klage over Fordelingsudvalg Øst lokale elevfordelingsregler 2020
Fordelingsudvalg Øst har ikke kunnet opnå enighed om lokale elevfordelingsregler.
Viby Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM har krævet, at fordelingsudvalget træffer afgørelse om lokale fordelingsregler. På møde den 7. januar 2020 traf Fordelingsudvalg Øst, ved afstemning, aftale om fordelingsprincipper for fordeling af elever i 20201. 2 gymnasier kunne ikke godkende aftalen.
Regionen har, med udgangspunkt i 2019 ansøgningerne, udarbejdet en konsekvensanalyse af de, besluttede elevfordelingsregler. Regionen har med udgangspunkt i de konkrete ansøgninger for 2019 forsøgt at beregne effekten af den vedtagne aftale.

Ansøgere til fordeling

2019
faktisk
aftale
202
262

Kilde: Beregninger fra Region Midt 15. januar 2020.
Konsekvensanalysen viser, at antallet af elever til fordeling stiger fra 202 til 262,
men fordelingen bidrager ikke til at løse problemstillingen omkring elevsammensætningen på AARHUS GYMNASIUM og Viby Gymnasium.

Modtagende institution
AARHUS GYMNASIUM
Viby Gymnasium
Andre

2019 faktisk
2019 aftale
ansøgere andel ansøgere andel
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61%
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69%

Kilde: Beregninger fra Region Midt 15. januar 2020.
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Bilag 1: Bilag 1 Aftale fordeling af elever 2020

CVR-nr. 39747510
EAN nr. 5798000554221
aarhustech.dk

De vedtagne fordelingsregler fordeler nu en større andel af elever til andre gymnasier end de gymnasier, som har den mest udfordrende elevsammensætning. Samtidig bemærkes det, at efter fordelingen vil der stadig være 141 ledige pladser, fordelt
på følgende institutioner:

Kapacitet
Brutto efter tilflytning

Favrskov
308
249

Rønde
140
128

59

12

Ledig kapacitet efter fordeling

Skanderborg
Paderup
280
252
285
184
-5

Odder
196
189

I alt
1.176
1.035

7

141

68

Kilde: Beregninger fra Region Midt 15. januar 2020.
Dertil kommer oprettelse af ventelister på de overansøgte gymnasier. Den ledige kapacitet og ventelisterne gør, at elevfordelingen neutraliseres og i værste fald forværres, hvilket erfaringerne fra 2019 tydeligt viser.
Formuleringen: ”Denne aftale indgås på betingelse af, at kapacitetsloft ikke tages i
brug i Fordelingsudvalg Øst til fordeling i 2020.” vil forstærke og forværre problemerne med elevsammensætningen på Viby Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM
og derfor beder vi regionen om at træffe beslutninger om kapacitet, elevfordeling og
henstille til efterlevelse af beskrevne retningslinjer for brug af ventelister.
Det bemærkes, at en udtalelse fra én af rektorerne om ”jeg kommer aldrig til at godkende en aftale, hvor jeg frivilligt går ned i kapacitet” synes dækkende for den generelle holdning blandt flertallets rektorer.
Denne holdning strider mod den officielle politik på området, hvor der er en klar tilkendegivelse af, at det er et samfundsanliggende at finde løsninger, som kan sikre
en balanceret og bæredygtig elevsammensætning på det gymnasiale område. Med
EVA-rapporten fra 2017 om elevernes valg af gymnasium dokumenteres det, at når
der er en andel på over 30% med indvandrerbaggrund falder søgningen fra elever
med dansk herkomst.
Det er således kendt, at institutioner med mere end 30% unge med anden etnisk
baggrund vil have problemer med undervisningsmiljøet både fagligt og socialt. Der
igangsættes uundgåeligt en nedadgående spiral, hvilket erfaringerne fra det tidligere
Langkaer Gymnasium er et klart eksempel på.
Det er en højt prioriteret problemstilling som såvel ministeriet som regionerne og
Danske Gymnasier har fokus på, og som alle forventer vil blive løst via central lovgivning, hvis fordelingsudvalg og regioner ikke selv kan finde tilfredsstillende løsninger.
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Regionerne og Danske Gymnasier2 anerkender samtidig, at nye modeller kan betyde, at færre elever får opfyldt deres 1. prioritet. I nogle tilfælde kan det tilmed være
nødvendigt at begrænse det frie skolevalg for at løse problemerne.
Det har ikke været den tilgang til problemstillingen, der er fremherskende i Fordelingsudvalg Øst. Den valgte model for fordeling af elever vil forstærke og forværre
problemerne med elevsammensætningen på såvel Viby Gymnasium som AARHUS
GYMNASIUM og vil ydermere understøtte tendensen til parallelsamfund. En opgave
som der bliver brugt mange ressourcer på i Aarhus og i Aarhus Kommune for at
modvirke for eksempel igennem hele ændringen af beboersammensætningen i Aarhus Vest.
Ministeriet havde fokus på denne problemstilling i forbindelse med godkendelsen af
fusionen mellem Langkaer Gymnasium og AARHUS TECH i 2018 – og krævede en
kapacitetsnedsættelse på alle gymnasier i Aarhus. I brevet til regionen3 skriver undervisningsministeren endda, at ministeren tvivler på, at den besluttede kapacitetsnedsættelse vil være tilstrækkelig. Regionen holder fast i den indmeldte kapacitetsnedsættelse, men tilkendegiver samtidig, at regionen ønsker at revurdere
kapaciteten i 20194.
Det er denne revurdering af kapaciteten fra regionens side, som er akut påkrævet,
da Fordelingsudvalg Øst ikke selv kan finde en fornuftig løsning for alle parter. Kapacitetsindmeldingerne fra gymnasierne viser, at egne interesser (naturligt) varetages
frem for samfundsmæssige og dette resulterer i, at 2 gymnasier allerede nu ikke
længere har en bæredygtig elevsammensætning.
En løsning kan være de beskrevne lokale fordelingsregler, samtidigt med en stram
kapacitetsstyring. En sådan løsning ville opretholde bæredygtige undervisningsmiljøer og balancerede elevsammensætninger på alle gymnasier i Aarhus og omegn.
Hvis man ikke ændrer ved de indmeldte lokale elevfordelingsregler for 2020 og indfører et kapacitetsloft, så står Viby Gymnasium, AARHUS GYMNASIUM og Aarhus
som by over for en afvikling af bæredygtige uddannelsesudbud i Viby og i Tilst.
Derfor beder vi regionen om at træffe beslutninger om kapacitet, elevfordeling og at
regionen udearbejder retningslinjer for ventelister og flytning af elever og henstiller
til, at institutionerne følger disse.

2

Fælles politikpapir for en bred geografisk uddannelsesdækning og en balanceret elevsammensætning
på gymnasiale uddannelser, Danske Regioner og Danske Gymnasier, August 2019.

3

Bilag 2 brev fra UVM til Region Midtjylland

4

Bilag 3 Regionsrådets indstilling vedr. kapacitetsfastlæggelse på de gymnasiale uddannelser
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Konkret foreslås følgende kapacitetslofter (som minimum):

Institution
Silkeborg Gymnasium
Randers Statsskole
Paderup gymnasium
Favrskov Gymnasium
Grenaa Gymnasium
Rønde Gymnasium
Egå Gymnasium
Risskov Gymnasium
Aarhus Gymnasium
Århus Statsgymnasium
Aarhus Katedralskole
Marselisborg Gymnasium
Viby Gymnasium og HF
Skanderborg Gymnasium
Odder Gymnasium
I alt

Kapacitet 2019
Indmeldt Forslag til RM Ændring
18
18
0
11
11
0
9
9
0
11
9
-2
4
4
0
5
4
-1
10
9
-1
10
9
-1
8
7
-1
10
9
-1
11
9
-2
10
9
-1
8
8
0
10
9
-1
7
6
-1
142
130
-12

Elevkapacitet beregnes som antal klasser * 28 elever pr. klasse
Løsningen baseres på de indmeldte kapacitetsønsker i 2019 fra institutionerne,
hvor:
Alle institutioner i Aarhus og omegn sættes 1 klasse ned.
Yderligere nedsættes Favrskov Gymnasium og Aarhus Katedralskole med 1 klasse,
således, at den største kapacitet i området fastsættes til 9 klasser.
Det er nu et politisk ansvar at beslutte, om der skal være et udbud i Viby og Tilst
med en bæredygtig elevsammensætning.
Elevsammensætning
I Aarhus og omegn5 er andelen af elever med udenlandsk oprindelse i perioden fra
2012 til 2018 steget fra 9,9% til 13,4%.

5

Aarhus og omegn defineres som følgende institutioner: Favrskov Gymnasium, Egå Gymnasium, Risskov Gymnasium, AARHUS GYMNASIUM, Århus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Viby Gymnasium, Skanderborg Gymnasium, Odder Gymnasium.
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Kilde: uddannelsesstatistik.dk (Undervisningsministeriet), udtræk december
2019.Bestand opgøres som antallet af elever, der er i gang med en uddannelse den
30. september det valgte år. Seneste data fra 2018.
Hvis stigningen i andelen var jævnt fordelt, ville denne udvikling ikke være problematisk. Desværre er dette ikke tilfældet. Stigningen er især koncentreret omkring
Viby Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM, hvilket nedenstående viser:

Det bemærkes, at især kapacitetsudvidelsen fra 2015 til 2016, markerer et skifte i
stigningstakten for de to gymnasier med størst andel af elever med udenlandsk oprindelse.
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Stort set hele stigningen i andelen af elever med udenlandsk oprindelse er sket på
Viby Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM.
Elever med udenlandsk oprindelse samler sig i højere grad på få gymnasier. Konsekvensen af denne udvikling er, at der reelt eksisterer gymnasier, som ikke afspejler
det omgivende samfund med hensyn til etnisk og kulturel sammensætning.
For AARHUS GYMNASIUM, Tilst vedkommende er det en udfordring, at for mange
af vores elever med en anden kulturel baggrund end dansk er opdraget med en instrumentel tilgang til det at gå i skole. For eleverne og ikke mindst deres familier
handler det i høj grad om at opnå tilstrækkelig gode karakterer til at komme ind på
bestemte prestigestudier (læge, tandlæge, jurist m.fl.) og, hvis den drøm i løbet af
gymnasietiden brister, nedjusteres ambitionerne i mange tilfælde til at blot bestå
STX studentereksamen.
En del af eleverne med anden kulturel baggrund end dansk bruger meget energi på,
hvordan de kan opnå deres mål (høje karakterer eller at bestå) med mindst mulig arbejdsindsats. Læring, indre motivation og nysgerrighed kniber det imidlertid med.
Den instrumentelle tilgang til skolegang betyder også, at de aktiviteter, der ikke er
direkte nødvendige, vælges fra. Helt konkret kan det være vanskeligt at gennemføre
morgensamlinger og lignende arrangementer for hele skolen. Et typisk elevspørgsmål er i sådanne sammenhænge: ”Får jeg fravær?” Hvis det ikke er obligatorisk, foretrækker for mange elever deres egne fællesskaber frem for skolefællesskabet.
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Den abstrakte forestilling om et større fællesskab – skolen eller samfundet – som
man både nyder godt af og bidrager til, virker fremmed for mange elever med anden
kulturel baggrund end dansk.
Elever med anden kulturel baggrund lærer ofte ikke hjemmefra, hvordan man ”går i
skole” eller lærer ved køkkenbordet, hvor man analyserer, diskuterer og reflekterer
over læringen i skolen og hverdagen. Det skaber ulige muligheder for både elever
med kulturel og ikke kulturel baggrund. Det kræver forståelse for, at der er forskellige intellektuelle ressourcer, verdensopfattelser, opdragelsesidealer, omgangsformer, fritidsvaner osv. for at skabe lighed.
Kun ved at lade elever med dansk kulturel baggrund og anden kulturel baggrund gå
i skole sammen, kan den viden og forståelse overføres mellem hjem, hvor elever har
forskellige chancemuligheder, kulturelle baggrunde og kulturelle normer.
Det er netop en af gymnasiernes vigtigste opgaver i forhold til integration: At få elever med anden kulturel baggrund end dansk inkluderet i et større skolefællesskab
og dermed udfordre deres opfattelse af uddannelse. Den opgave kan ethvert gymnasium løfte godt, hvis andelen af elever med anden kulturel baggrund end dansk
forbliver på et rimeligt niveau (max. 30%). Med en grænse på 30% løftes en del af
opgaven automatisk i klasserne, hvor majoriteten sætter dagsordenen. I klasser bestående af 100% elever med anden kulturel baggrund end dansk, som det rent faktisk er tilfældet i nogle klasser, kommer hele opgaven derimod til at ligge hos lærerne og ledelsen – det er enormt ressourcekrævende og vanskeligt at få til at
lykkes.
Derfor er elevsammensætningen et alvorligt problem, som ikke længere kan lades
uløst på AARHUS GYMNASIUM og Viby Gymnasium.
Det er nu et politisk ansvar at beslutte om der skal være et udbud af ungdomsuddannelser på adresserne i Tilst og Viby med en bæredygtig elevsammensætning.
Elevsammensætningen på de to gymnasier er i dag ikke længere bæredygtig.
Kapacitet
Ved fastsættelsen af kapaciteten har sigtet tidligere været, at kapaciteten defineres
som elever i klasser á 28 på tælledagen (november). I tiden fra ansøgningstidspunktet i marts og frem til tælledagen vil der være et frafald, blandt andet på grund af fortrudt studievalg, flytninger og lignende, hvorfor elevtallet på tælledagen er mindre
end ansøgertallet ved ansøgningsfristen.
I Fordelingsudvalg Øst har det derfor været praksis at operere med en teknisk overbooking ved fordeling af eleverne i forhold til ansøgningstidspunkter. Denne faktor
har været 29,5. For at kunne sammenligne kapaciteten med antallet af ansøgere er
optagelseskapaciteten derfor beregnet som antal klasser * 29,5.
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Kilde: Region Midt, 11. oktober 2018 mødemateriale pkt. 2 samt opgørelse fra Region Midt endelig kapacitetsindmelding ØST for skoleåret 2020/21 pr. 17. december
2019.
I Aarhus og omegn har den indmeldte kapacitet siden 2008 været stigende frem til
2016 og herefter konstant. I samme periode har antallet af ansøgere generelt været
stigende til og med 2015, hvorefter ansøgertallet konstant er faldet år for år.
Ses der på kapacitetsudnyttelsen (ansøgere i forhold til optagelseskapacitet) har
den frem til 2015 fulgt udviklingen i antallet af ansøgere. Fra 2016 og frem til 2019 er
kapacitetsudnyttelsen år for år faldet.
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Fortsætter tendens med et faldende ansøgertal til ca. 2.450 vil kapacitetsudnyttelsen
i 2020 være faldet til 87%, svarende til en overkapacitet på ca. 350 elever eller 12
klasser.
Med den massive overkapacitet er der 12 ledige klasser i Aarhus og omegn – og erfaringerne viser, at de lokale elevfordelingsregler hurtigt bliver neutraliseret.
Dette er i særlig grad også tilfældet i 2019, på trods af det midlertidige kapacitetsloft
på enkelte gymnasier.
I forhold til den eksisterende indmeldte kapacitet sættes der i høj grad lighedstegn
mellem ansøgertal og kapacitet. Det er dog tydeligt, at søgetallet for både Viby
Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM hænger sammen med den mere og mere
skæve elevsammensætning. Nærhedsprincippet bruges ofte som argument for bevarelse af for eksempel en folkeskole, men udviklingen i Aarhus på gymnasieområdet har i den grad brudt med dette princip.
Ses der på ansøgerne fra 2019 i forhold til postnumre for bopælsadresse, er det tydeligt, at man med en kapacitetsstyring på f.eks. de overansøgte gymnasier, vil
kunne sikre en langt mere bæredygtig elevsammensætning på AARHUS GYMNASIUM i vest og på Viby Gymnasium i syd.
For begge gymnasier gælder det, at få ansøgere fra det naturlige optagelsesområde
søger det lokale gymnasium på grund af elevsammensætningen. De søger i stedet
optagelse længere væk, på et af de gymnasier, som har en mere samfundsmæssig
repræsentativ elevsammensætning.

AARHUS GYMNASIUM
Marselisborg Gymnasium
Aarhus Katedralskole
Århus Statsgymnasium
I alt på skoler udenfor kerneoptageområdet

Tilst
Brabrand
Sabro
Ansøgere
Ansøgere
Ansøgere
Andel
Andel
Andel
3
6%
9
8%
0
0%
0
0%
8
7%
9
29%
26
52%
71
63%
14
45%
29

58%

88

78%

Kilde: Data fra Region Midt for ansøgere 2019 fordelt efter postnummer
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23

74%

Viby Gymnasium
Marselisborg Gymnasium
Aarhus Katedralskole
Århus Statsgymnasium
I alt på skoler udenfor kerneoptageområdet

Viby J
Højbjerg
Hasselager
Ansøgere
Ansøgere
Ansøgere
Andel
Andel
Andel
33
22%
101
54%
7
41%
67
45%
53
28%
3
18%
27
18%
13
7%
2
12%
127

85%

167

89%

Kilde: Data fra Region Midt for ansøgere 2019 fordelt efter postnummer
Havde disse elever i stedet søgt gymnasiet i dets naturlige optagelsesområde,
havde elevsammensætningen været langt mere som et spejl af det omkringliggende
samfund.
Ventelister
I perioden fra ansøgningsfrist og frem til 1. tælledag i november måned fordeles og
flytter elever mellem de forskellige gymnasier, mens et mindretal enten ikke består
optagelsesprøver o. lign. og andre fortryder deres uddannelsesvalg eller flytter til et
andet fordelingsudvalgs område.

Region Midt opgørelse over elevbestande (bst.) for ansøgere perioden maj til november
2014 er tidligste år disse data er tilgængelige for og derfor vises, hvordan situationen er ændret fra 2014 til 2019.
Bst. maj er elevtallet på de enkelte institutioner pr. maj måned og er således et udtryk for antal elever efter fordelingen, Bst. Aug er elevtallet opgjort efter skolestart og
endelig er Bst. Nov elevtallet efter første indberetning.
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12

71%

I 2014 var der på de 3 forskellige opgørelsestidspunkter et, stort set, uændret elevtal. Der var tale om en mindre grad af flytninger gymnasierne imellem. I 2019 er situationen helt anderledes.

Region Midt opgørelse over elevbestande for ansøgere perioden maj til november
Fordelingen af elever i 2019 er markant forandret. Dels ses der en større andel af
elever som forlader STX området helt, men enkelte gymnasier oplever, at mange
elever (halvdelen) flytter til et andet gymnasium med ledig kapacitet i området. Dette
på trods af eksisterende ventelisteaftale i Fordelingsudvalg Øst for 2019.
Da en meget stor andel af de elever som flytter væk fra AARHUS GYMNASIUM og
Viby Gymnasium har dansk oprindelse forværres elevsammensætningen på disse
gymnasier markant.
Den fordeling som gennemføres efter ansøgningsfristen neutraliseres således inden
første tælledag – elever flytter fra de gymnasier, hvor de er fordelt til, fordi der opstår
eller er ledig kapacitet på andre gymnasier.
Overansøgte gymnasier fylder op, efterhånden som frafald genererer ledige pladser,
og denne effekt starter en kædereaktion, flere elever flytter på grund af elevsammensætningen. Konsekvenserne er et faldende elevtal som reducerer antallet af
mulige studieretninger og valgfag, som igen accelerer flytning til andre gymnasier.
Der er tale om en negativ spiral, hvis effekter accelereres fordi der ingen kapacitetsmæssige rammer findes som kan stoppe udviklingen.
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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.
-

-

-

-

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 opnår 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.
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.
-

-

-

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.

Region Midtjylland
Regionsrådsformand Anders Kühnau
kuhnau@rr.rm.dk

Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: 32 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044

15. oktober 2018

Kære Anders Kühnau
Til din orientering kan jeg hermed oplyse, at jeg har godkendt fusionen
mellem Aarhus Tech og Langkaer Gymnasium.
Undervisningsministeriet fik som bekendt indstilling fra Region Midtjylland om at flytte de to institutioners udbud i marts 2018. Det fremgik af
brevet, at regionen støtter fusionen.
Jeg er orienteret om, at regionens forretningsudvalg på mødet den 11.
oktober har besluttet at indstille til regionsrådet, at der foretages en tilpasning af kapaciteten i det centrale Aarhus. På den baggrund har jeg nu
godkendt fusionen.
Jeg tager først stilling til spørgsmålet om kapacitetsloft, når der foreligger
en endelig indstilling fra regionsrådet efter regionsrådsmødet d. 31. oktober 2018. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at understrege vigtigheden af, at regionen aktivt bidrager til at sikre, at der er balancerede rammer for den fremtidige STX-kapacitet i og omkring Aarhus.
Så vidt jeg er orienteret, lægger forretningsudvalget op til, at der hovedsageligt sker en tilpasning af den ubenyttede kapacitet i Aarhus-området.
Jeg skal på den baggrund opfordre til, at regionsrådet overvejer, om forretningsudvalgets indstilling er tiltrækkelig til at sikre, at der er bæredygtige STX-udbud i og omkring Aarhus.

Med venlig hilsen
Merete Riisager

Regionshuset
Viborg
Regional Udvikling

Undervisningsminister Merete Riisager
Undervisningsministeriet

Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Kapacitetstilpasning i fordelingsudvalg ØST
Regionsrådet vil hermed informere Undervisningsministeriet om den
samlede kapacitetsfastsættelse for de gymnasiale institutioner i Region Midtjylland. Ligesom regionsrådet indstiller til undervisningsministeren, at der fastlægges et kapacitetsloft for flere institutioners optag. Der foreslås en samlet reduktion på otte STX-klasser gældende
fra næste skoleår på følgende måde:


Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Viby Gymnasium
og HF, Skanderborg Gymnasium og Favrskov Gymnasium pålægges et kapacitetsloft, således at hver institution sættes en klasse
ned i forhold til den nuværende kapacitet.



Langkær Gymnasium og HF pålægges et kapacitetsloft på seks
klasser, som fordeles med tre klasser i Tilst og tre klasser på Dollerupvej med den forudsætning, at antallet af oprettede STX-pladser på Dollerupvej ikke overstiger antallet af oprettede STX-pladser i Tilst, således at Langkær Gymnasium og HF's nuværende kapacitet nedsættes med to klasser.



Grenaa Gymnasium og HF's ønske om en kapacitetsnedsættelse
på en klasse godkendes.



Den indmeldte STX-kapacitet for Silkeborg Gymnasium, Randers
Statsskole, Paderup Gymnasium, Rønde Gymnasium, Risskov
Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Egaa Gymnasium og Odder
Gymnasium godkendes.

Regionsrådet vurderer, at den indstillede reduktion i kapaciteten er
tilstrækkelig men vil revurdere de fastsatte kapacitetslofter allerede
efter et år.
Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand

Dato 2-11-2018
Sagsbehandler Henning Tjørnelund
Henning.Tjoernelund@RU.RM.DK
Tel. +4578411106
Sagsnr. 1-30-76-23-18
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Sagens behandling forefindes på:
https://www.rm.dk/politik/regionsradets-moder/dagsordener/
#AntalSTX-gymnasieklasseriAarhus-omr%C3A5detforskole%C3%
A5ret2019/2020.
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