Egå, den 26. oktober 2021

Bemærkninger til kapacitetsfastlæggelse for stx, Region Midt - optageåret 2022.
Egaa Gymnasium noterer sig, at regionens forvaltning i både det sidste og i de tidligere forslag har
imødekommet Egaa Gymnasiums kapacitetsindstilling på 10 klasser og 295 elever.
Argumentet om nødvendigheden af de 10 klasser var i forvaltningens oprindelige forslag – altså før Viby
Gymnasium og Aarhus Gymnasium af ministeren var pålagt et stop for optag i 2022 – imødekommet blandt
andet med henvisning til manglende kapacitet i Aarhus Nord.

Egaa Gymnasium vil derfor gerne kvittere for, at forvaltningen har blik for at kapacitetsstyring også handler
om, at der skal være tilstrækkelig kapacitet også i Aarhus Nord.

Kapaciteten i Aarhus Nord
Egaa Gymnasium bemærker dog, at forvaltningen i bilagsmaterialet angiver, at den manglende kapacitet i
nord blandt andet skyldes, at Syddjurs Gymnasium (Tidl. Rønde Gymnasium) i 2022 har en lavere kapacitet
end normalt, dvs. 4 klasser. Egaa Gymnasium vil i den sammenhæng blot henlede opmærksomheden på, at
Syddjurs Gymnasium historisk set har oprettet 4 klasser. Når Syddjurs Gymnasium i 2020 og 2021 har
oprettet 5 klasser, er der således tale om en de facto kapacitetsopskrivning og ikke et udtryk for en
normalsituation, som det fremgår af forvaltningens materiale. Dette er sket samtidig med at Egaa
Gymnasium har været pålagt et kapacitetsloft og dermed har sendt førsteprioritetselever videre til blandt
andet Syddjurs.

Egaa Gymnasium er - efter at ministeren har pålagt Viby Gymnasium og Århus Gymnasium et midlertidigt
stop for optag - selvsagt indstillet på, at vi i samarbejde med de øvrige gymnasier i Aarhus sikrer plads til
alle stx-ansøgere i Aarhus.

Elevfordeling
Egaa Gymnasium bakker også i år fuldt op om arbejdet med en elevfordelings-model, hvor elever med
faglige, pædagogiske og sociale udfordringer fordeles på alle de århusianske gymnasier til gavn for både den
samlede elevfordeling og diversiteten på de enkelte gymnasier.

Med venlig hilsen

Martin Ingemann, rektor
Egaa Gymnasium
Egaa Gymnasium ∙ Mejlbyvej 4 ∙ 8250 Egå ∙ Danmark ∙ Telefon 89 12 42 62
www.egaa-gym.dk ∙ mobil +45 22 52 02 09

Hadsten 13. oktober 2021

Høringssvar, kapacitet, Favrskov Gymnasium
Favrskov Gymnasium har 12. oktober modtaget et kapacitetsforslag i høring. Af forslaget fremgår, at
administrationen i Region Midtjylland indstiller, at Favrskov Gymnasiums kapacitet for optag til skoleåret
2022/23 fastsættes til 280 elevpladser.
Vi fra Favrskov Gymnasium har tidligere indstillet dette oplæg til kapacitet: ”Disse fire punkter gør, at vi
indmelder en kapacitet på 295 elever. Vi forventer i november 2022 at oprette 10 studieretningsklasser,
hvor der i medfør af det fleksible klasseloft vil kunne være 280 elever.”
Som det ses, ligger kapacitetsforslaget fra Region Midtjylland uhyre tæt på vores egen
kapacitetsindmelding. Samtidig vil elevfordelingen i 2022/23 i kraft af de to optagestop på stx-gymnasier i
Aarhus få en ganske særlig karakter. En karakter, som det grundet den totale mangel på præcedens kan
være svært at spå om. Derfor vil mest mulig fleksibilitet i fordelingsudvalget være ønskværdigt, og mest
mulig fleksibilitet får vi ved så vidt muligt at undgå kapacitetslofter. 1
Derfor vil vi fra Favrskov Gymnasiums side gerne justere vores kapacitetsindmelding, så vi i lighed med
indstillingen fra Region Midtjylland indmelder en kapacitet på 280 elevpladser for skoleåret 2022/23.
Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at kommunikere vores villighed til at bidrage konstruktivt til en
hensigtsmæssig elevfordeling i og omkring Aarhus By i denne meget specielle situation.
MVH
Morten Caspersen
Rektor
Favrskov Gymnasium
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Som vi anfører i argumentation for vores kapacitet, skyldes de 295 elevpladser i vores oprindelige
kapacitetsindmelding den store usikkerhed om efterskolefrekvensen post-corona. Den usikkerhed må antages at
gælde i hele sektoren og kan således blive en yderligt komplicerende faktor i Fordelingsudvalg Øst. Dette taler også for
behovet for fleksibilitet i fordelingsudvalget.
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Vedr: Høringssvar fra Herning Gymnasium vedrørende forslag til kapacitetsfastsættelse 2022-23 – sagsnr. 1-15-1-76-6-20
Af det af Region Midtjylland (RM) fremsendte høringsbrev af den 15.10.2021 fremgår det, at RM påtænker at begrænse optagekapaciteten på
Herning Gymnasium fra 15 klasser til 12 klasser i skoleåret 2022-23.
Herning Gymnasium finder det principielt fornuftigt, at der via den centrale nationale aftale om elevfordeling, indgået af en bred vifte af partier på
Christiansborg, sikres både en mere jævn socio-økonomisk fordeling af ansøgerne i landets største byer, og at der sikres et bredt udbud af
ungdomsuddannelser også i tyndere befolkede dele af landet.
Herning Gymnasium vil dog hermed gøre indsigelse mod den påtænkte begrænsning af Herning Gymnasiums optagekapacitet.
Principielle indsigelser:
1) Den nationale aftale er som bekendt på plads og forventes vedtaget endeligt i Folketinget i december 2021 med ikrafttræden i skoleåret 2023-24.
Herning Gymnasium ser ingen grund til at fremskynde en proces, der allerede er sat i gang, tværtimod. Elever i grundskolen, som på nuværende
tidspunkt påtænker at søge optagelse på Herning Gymnasium i 2022, har med al rimelighed en forventning om at kunne blive optaget på Herning
Gymnasium. Hvis Herning Gymnasiums kapacitet begrænses til 12 klasser fra 2022, er der risiko for, at nogle af ansøgerne må afvises og således ikke
kan få det frie valg af ungdomsuddannelse, som de for nuværende er stillet i udsigt. Særligt for ansøgere fra 10. klasse i såvel folkeskoler og
efterskoler vil dette være urimeligt, da de kunne have valgt at søge ind på Herning Gymnasium i 2021 efter 9. klasse, hvis de havde kendt til risikoen
for ikke at få opfyldt deres ønske om førsteprioritet i 2022. En de facto fremrykning af starttidspunktet for den centrale aftale om elevfordeling er
ganske enkelt ikke en ordentlig behandling af regionens borgere.
2) Som anført i ovennævnte høringsbrev, og som aftalt på Christiansborg, skal der ske en ”gradvis tilpasning af kapaciteten”. En reduktion på tre
klasser (fra 15 til 12) på Herning Gymnasium vil – upåagtet at kapaciteten ikke er udfyldt på nuværende tidspunkt – svare til en reduktion af
kapaciteten på 20%. Det er en kraftig reduktion på én gang og kan næppe kaldes ”gradvis”.
Metodiske indsigelser:
3) På side 16 i høringsbrevet anfører RM, at kapaciteten på gymnasierne i fordelingsudvalg VEST har været stort set uændret i perioden fra 2015-2019.
RM anfører desuden, at ansøgertallet til de lokale gymnasier i perioden 2015-2019 er faldet 24%. I høringsbrevet lægges der imidlertid op til at
reducere den samlede kapacitet i VEST til 42 klasser (fra 58 klasser i 2015 til 42 klasser i 2021), hvilket svarer til en reduktion på 27,5%. Dette mener vi
er inkonsekvent og en metodisk fejl. Hvis man ønsker at reducere kapaciteten, så den afspejler faldet i ansøgertallet for den nævnte periode (201519), bør reduktionen i kapaciteten også være på 24%. Således skal den samlede kapacitet kun reduceres til 44 klasser. Herning Gymnasium gør
hermed indsigelse imod, at der lægges op til en større reduktion, end der er belæg for ud fra det i høringsbrevet fremlagte talmateriale.
4) Høringsbrevets forslag tager udgangspunkt i, at ansøgertallene fra 2021 skal danne grundlag for den reducerede kapacitet i 2022. Dette finder vi
forkert af to grunde:
For det første kan søgemønsteret i søgemønsteret for 2021 ikke betragtes som ”normal”. Grundet de lange nedlukninger i 2020 og 2021 pga.
Covid-19 har en lang række af de normale brobygnings- og vejledningsaktiviteter ikke kunne afvikles, eller er i bedste fald kun blevet afviklet
virtuelt. Det har utvivlsomt påvirket søgemønsteret. Der har også, særligt på Herningegnen, været en markant stigningen i antallet af unge,
der har søgt 10. klasse og efterskole i skoleåret 2021-22, og dermed har færre søgt optagelse på en ungdomsuddannelse. Dette tages der ikke
højde for i RMs bilagsmateriale.
For det andet finder vi det betænkeligt, at man i beregningen af kapacitet kun tager udgangspunkt i ét forudgående år. For at tage højde for
statistiske udsving, fx pga. Covid-19, er det normal praksis, at man foretager beregninger ud fra en flerårig periode – det kan være en kortere
eller længere årrække men aldrig kun ét år.
I nedenstående tabel har vi på baggrund af det i høringsbrevet medsendte talmateriale opgjort kapaciteten i fordelingsudvalg VEST ud fra
henholdsvis ansøgertallene i 2021 og de gennemsnitlige ansøgertal i den femårige periode 2017-21. Vælger man at tage udgangspunkt i den
femårige periode, hvilket vi finder metodisk mest korrekt, kan man se, at det samlede kapacitetsbehov vil være 44 klasser, hvilket
underbygger konklusionen under punkt 3 ovenfor.
Ansøgertal Kapacitet Ansøgertal Kapacitet
2021
p.b.a. 2021gnsn.
p.b.a.
tal
2017-21
gnsn.
Jf.
2017-21
høringsbrev
Lemvig Gymnasium
89
4
87
4
Struer Gymnasium
63
3
75
3
Holstebro Gymnasium og HF
188
7
202
8
Ringkøbing Gymnasium
97
4
102
4
Det Kristne Gymnasium
83
3
75
3

Vestjysk Gymnasium Tarm
Herning Gymnasium
Ikast-Brande Gymnasium
Total

99
326
125

4
12
5
42

97
357
132

4
13
5
44

5) Endelig vil vi på baggrund af den af regionen fremsendte oversigt over befolkningsfremskrivninger og elevprognoser (bilag 3 i høringsbrevet)
fremhæve følgende:
For det første viser en sammenligning af antallet af 15- og 16-årige i kommunerne i VEST i henholdsvis 2021 og 2022 kun et meget lille fald i det
forventede ansøgertal i 2022. I nedenstående tabel har vi lavet en opsummering af befolkningsfremskrivningen for kommunerne i VEST; her
ser man, at faldet i det forventede antal ansøgere i VEST kun er på 5 personer, hvilket svarer til 0,5%. På baggrund af et så ubetydeligt fald i det
forventede ansøgertal, finder vi det ikke rimeligt at foreslå så drastiske ændringer i Herning Gymnasiums og andre gymnasiers kapacitet, som
RM lægger op til.
Ansøgere i Forventet
kommunen antal
2021 , 15 og ansøgere
16 år,
i kommunen 2022,
15 og 16
år
Herning
Holstebro
Ikast-Brande
Lemvig
Ringkøbing-Skjern
Struer

321
149
138
90
216
79
993

320
155
138
84
213
78
988

For det andet tager fremskrivningen ikke højde for de 17-årige ansøgere, som der vil være flere af end normal grundet det øgede antal unge,
der har søgt 10. klasse og efterskole (særligt på Herning-egnen).
Konklusion:
Herning Gymnasium har ikke intentioner om at ekspandere men finder det grundlæggende fornuftigt, at der fra nationalt hold sikres et geografisk
bredt udbud af ungdomsuddannelser.
Herning Gymnasium gør imidlertid indsigelse mod Region Midtjyllands forslag om at begrænse Herning Gymnasiums kapacitet fra 15 klasser til 12
klasser i 2022-23 med følgende begrundelser:
1. National lovgivning om elevfordeling forventes at træde i kraft i 2023, hvorfor der ikke er grund til – eller rimelighed i – at ændre i
gymnasiernes kapacitet på nuværende tidspunkt.
Konkret anbefaler Herning Gymnasium på denne baggrund, at Region Midtjylland helt frafalder forslaget om at begrænse kapaciteten for så
vidt, at begrænsningen sker med henvisning til faldende ansøgertal.
2. Den foreslåede reduktion af kapaciteten på Herning Gymnasium er ikke ”gradvis”, sådan som det bør ske i henhold til den nationale aftale om
elevfordeling.
3. Den foreslåede reduktion af kapaciteten i fordelingsudvalg VEST, herunder kapaciteten på Herning Gymnasium, står ikke mål med det faktiske
fald i ansøgertallet gennem de senere år.
4. Det er hverken metodisk forsvarligt eller rimeligt at basere en ny kapacitetsfastsættelse i 2022 alene på baggrund af gymnasiernes ansøgertal
fra 2021, der grundet Covid-19 var et særligt år.
5. Forslaget tager ikke højde for, at der især på Herningegnen har været en øget søgning til 10. klasse og efterskole i 2021, hvilket forventeligt må
føre til et øget ansøgertal i 2022.
Såfremt Region Midtjylland på trods af ovenstående punkt 1 fastholder ønsket om at tilpasse gymnasiernes kapacitet, så den i højere grad afspejler
de faktiske ansøgertal gennem en årrække, beder Herning Gymnasium om, at der i kapacitetsfastsættelsen tages højde for Herning Gymnasiums
kommentarer i de ovenstående punkter 2-5, og at Herning Gymnasiums kapacitet således fastsættes til 14 klasser. Med en kapacitet på 14 klasser vil
Herning Gymnasium kunne imødekomme flest muligt unge borgeres (og deres forældres) ønske – både de forventede ansøgere i aldersgruppen 1516 år, som RM’s talmateriale indikerer, og den forventede øgede gruppe ansøgere i aldersgruppen 17 år.
Herning Gymnasium står naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående.
Med venlig hilsen
Momme Mailund
Cc: Bestyrelsesformand Alex Nielsen, sekretariatsleder Tina Randorf
_______________
Momme Mailund
Rektor
MM@herning-gym.dk | +45 4144 2183 | +45 9626 1860 | Teams

Herning Gymnasium
H.P. Hansens Vej 8 | 7400 Herning | +45 9722 1066
EAN: 5798 000 557482 | CVR: 29 54 78 23

27. oktober 2021
Høringssvar til forslag om kapacitetsfastsættelse 2022-2023 fra Holstebro Gymnasium og HF

Udvalget for Regional Udvikling har i brev fra administrationen af 11. oktober 2021 sendt forslag til
kapacitetsfastsættelse på det almengymnasiale område i høring.
I brevet tilkendegiver administrationen, at den i sit forslag tager afsæt i opfordringen til en stram
kapacitetsstyring fra forligskredsen bag den nye elevfordelingsmodel.
Vurderingen er ifølge det tilsendte, at det vil være hensigtsmæssigt at imødekomme den nye lovgivning på
området, og at der på grund af den demografiske udvikling er behov for at se på kapaciteten i samtlige
fordelingsudvalg.
I sit forslag til kapacitetsfastsættelse for Holstebro Gymnasium og HF indstiller administrationen derfor, at
Holstebro Gymnasium og HF’s kapacitet reduceres fra den indmeldte kapacitet på 10 STX-klasser svarende
til 280 elever og fem HF-klasser svarende til 140 elever til syv STX-klasser svarende til 196 elever og fire
HF-klasser svarende til 112 elever. I den uddybende tekst for fordelingsudvalg Vest, som Holstebro
Gymnasium og HF er en del af, skrives der kortfattet, at beskæringen består af det, som man vælger at
kalde ”tom kapacitet”.
Fra Holstebro Gymnasium og HF’s side vil vi påpege, at begrebet ”tom kapacitet” ikke for os at se er
retvisende, idet den indmeldte kapacitet er udtryk for den faktiske kapacitet, og denne tilgodeser
naturlige fluktuationer fra år til år og også fluktuationer på længere sigt.
I indeværende skoleår med optag i 2021 ville en reduktion som den foreslåede have haft alvorlig
betydning for et antal nuværende elever på Holstebro Gymnasium og HF. Som en del af den naturlige
afklaringsproces er der altid et mindre antal elever, som afsøger og undersøger, om de har foretaget det
rigtige uddannelsesvalg.
Det indebærer, at vi i perioden fra august og frem til nu på udvalgte tidspunkter har kunnet opgøre elevtal
både over og under 196 elever på STX. Det samme gør sig gældende på HF-uddannelsen, hvor elevtallet
fluktuerer endnu mere og har været både væsentligt under og over de 112 elever, som angives som
forslag til kapacitet ved næste optag. Med den stramme styring og et loft på henholdsvis 196 STX-elever
og 112 HF-elever ville det kunne have ført til afvisning af elever, som ønskede at skifte enten uddannelse
eller uddannelsessted; for nogles vedkommende fra helt andre steder i landet på grund af flytning.

Tidligere har ansøgertallene været markant højere, og den lokale demografiske udvikling tilsiger, at
ansøgertallene både kan være på niveau med seneste år, men også kan være højere. Det understøttes
også af, at et væsentligt højere antal elever kan forventes at have udskudt uddannelsesvalg i det omfang,
det har været muligt, og alternativt har valgt efterskole eller andet forud for valg af ungdomsuddannelse.
Der er også en meget reel risiko for, at elever i stigende omfang vælger at søge andre uddannelser end
den, de egentlig ønsker, hvis mulighederne for en almengymnasial uddannelse på Holstebro Gymnasium
og HF begrænses som foreslået. I regionens eget materiale over udviklingen i antallet af unge i Holstebro
Kommune i perioden fra 2020-2025 vises en stigning i antal unge mellem 15-17 år. En reduceret kapacitet
for Holstebro Gymnasium og HF vil derfor forventeligt føre til, at flere enten tvinges i retning af en anden
uddannelse eller ikke påbegynder en ungdomsuddannelse. Begge dele er både menneskeligt og
samfundsøkonomisk særdeles uheldigt. Udviklingen på lidt længere sigt frem mod 2030 viser et fald ifølge
regionens materiale. Befolkningsprognoser på længere sigt er dog behæftet med større usikkerhed, og
derfor vil det være uhensigtsmæssigt at tilpasse på baggrund af en udvikling, som muligvis venter flere år
ude i fremtiden.
Det er også væsentligt at bemærke, at andelen af unge som vælger en erhvervsuddannelse eller en
erhvervsgymnasial uddannelse i Holstebro Kommune er markant højere end mange andre steder i landet,
og dermed er der en reel risiko for, at man med en kapacitetsreduktion på Holstebro Gymnasium og HF
overkorrigerer på bekostning af lokale unges uddannelsesvalg for at kompensere for unges
uddannelsesvalg andre steder i landet.
Holstebro Gymnasium og HF har i dag også et meget højt antal af både studieretninger på STX og
fagpakker på HF. De senere år er det lykkedes at imødekomme elevernes ønske til studieretninger og
fagpakker, hvoraf nogle er unikke for Holstebro Gymnasium og HF set i forhold til andre gymnasier i den
vestlige del af Region Midt. Det vil med det foreslåede kapacitetsloft blive vanskeligt eller umuligt at
imødekomme fremadrettet, hvis der reduceres kapacitet som foreslået.
Derudover er det væsentligt at pointere, at elever i vores del af landet i dag vælger åbent mellem
gymnasiale uddannelser i den nordvestlige del af regionen. Langt de fleste vælger ud fra
transportmuligheder, studieretnings-, fagpakker og fagmuligheder, uddannelsestype og oplevelse af
naturligt lokalt tilhørsforhold. En mindre del vælger på grund af særlige talenttilbud og kan komme fra
andre dele af landet – det gælder for Holstebros vedkommende i høj grad inden for kultur og sport.
Elevers valg i dag krydser i begrænset omfang kommunegrænser. Der er elever, som både krydser
kommunegrænsen ind til og ud af Holstebro baseret på deres transportmuligheder og præferencer.

Såfremt der fra regionens side tages udgangspunkt i kommunalt tilhørsforhold, og der dermed lægges op
til at begrænse mulighederne for en søgning ind og ud af kommuner, bør en tvungen kapacitetstilpasning
tage afsæt i det faktiske potentielle antal ansøgere. Det er fra Holstebro Gymnasium og HF’s side ikke en
model, vi vil anbefale, men gør man det, er det væsentligt at bemærke, at udviklingen netop tilsiger behov
for øget kapacitet på Holstebro Gymnasium og HF og reduceret kapacitet andre steder, hvis kommunalt
tilhørsforhold og demografisk udvikling tillægges afgørende betydning.
Det virker ikke rimeligt for unge i Holstebro Kommune, hvis man tvinger dem ud af kommunen, mens man
i andre kommuner binder unge til valg af uddannelse lokalt. Dermed får man et asymmetrisk system, som
forfordeler nogle unge på bekostning af andre.
Det er meget afgørende for både Holstebro Gymnasium og HF og for lokalområdet her i det nordvestjyske,
at elever fortsat har valgmuligheder og ikke imod deres ønske og muligheder flyttes til andre gymnasier.
Fra Holstebro Gymnasium og HF vil vi derfor indstille, at der fortsat er en kapacitet som den indmeldte på
10 STX-klasser svarende til 280 elever og 5 HF-klasser svarende til 140 elever. Såfremt det fra regionens
side fastholdes, at man vil indstille en reduceret kapacitet i forhold til det indmeldte, vil den klare
anbefaling fra vores side være, at man så indstiller en reduceret kapacitet på 8 STX-klasser og 5 HF-klasser.
Dermed ville optaget i indeværende skoleår kunne rummes, hvilket det fremsendte høringsmateriale
angiver som et af de overordnede principper. Det andet overordnede princip for forslaget om, at antallet
af pladser justeres i forhold til det forventede samlede antal ansøgere, kan potentielt vise sige ikke at
holde for Holstebro Gymnasium og HF, når udskudte uddannelsesvalg, den helt lokale demografiske
udvikling og mulige forskydninger i valg af ungdomsuddannelse tages med i betragtning.
Venlig hilsen
Holstebro Gymnasium og HF
Aase Lydiksen
Bestyrelsesformand
Peter Damgaard Lunde
Rektor

Lemvig, 26/10 2021
Vedr. høringssvar på kapacitetsfastsættelse for Lemvig Gymnasium
Bestyrelsen for Lemvig Gymnasium sender hermed svar på høringsbrev af 12.10.21. Indledningen er
koordineret med Nr. Nissum HF og med Struer Statsgymnasium.
Af høringsbrevet fremgår det, at administrationens forslag til kapacitetsfastsættelse tager afsæt i
opfordringen til stram kapacitetsstyring fra forligskredsen bag den nye elevfordelingsmodel. Det vurderes, at
det vil være hensigtsmæssigt at imødekomme den nye lovgivning på området, med henblik på at der kan ske
en gradvis tilpasning af kapaciteten. Samtidig er det vurderingen, at der på grund af den demografiske
udvikling med faldende ungdomsårgange vil være behov for at se på kapaciteten i samtlige fordelingsudvalg.
Bestyrelserne for de tre institutioner støtter oplægget til stram kapacitetsstyring både i forhold til at fjerne
den overskydende tomme kapacitet og til at vurdere kapaciteterne i forhold til den negative demografiske
udvikling. Den kraftige nedgang i ungdomsårgangene mærkes på de tre skoler allerede nu, men den
håndteres med fornuftige udbud, der modsvarer elevernes ønske om valgfag, studieretninger og fagpakker
ligesom resultaterne vidner om solid pædagogisk praksis. Der tænkes også nyt på alle tre skoler for at
imødegå de faldende elevtal. I både Lemvig og Struer er institutioner fusioneret med succes, og på begge
skoler udbydes 10. klasse i samarbejde med kommunerne, Struer Statsgymnasium har udvidet kostskolen de
senere år, og i Nørre Nissum er der opstartet kostskole for HF-elever med fokus på unge med
læsevanskeligheder, som tiltrækker unge fra hele landet grundet tilbuddets unikke karakter. Men vi har alle
brug for den uddannelsespolitiske håndsrækning som er intentionen bag aftalen om elevfordeling for at
understøtte vores skoler. Det demografiske pres frem mod 2030 vil presse os i sådan en grad, at vi bliver
udfordret på opretholdelsen af det samlede udbud af uddannelser for egnens unge, hvis ikke aftalen kommer
til at virke.
For fordelingsudvalgs Vests vedkommende indebærer kapacitetsforslaget i høringsbrevet at der fjernes
overskydende tom kapacitet på institutionerne, men det kommer med al sandsynlighed ikke til at indebære
egentlig elevfordeling. Eksempelvis sættes der i forslaget en samlet kapacitet i 2022 på 1176 STX-elever i
fordelingsudvalg Vest. Set i lyset af et samlet ansøgertal på 1070 STX-elever i 2021 og et estimeret fald i
ansøgertallet til STX-uddannelserne til 1029 STX-elever jf. Baggrundsnotatet indebærer forslaget altså en
fremtidig overkapacitet på små 14%. Forslaget vil med andre ord hverken skære den ”tomme” kapacitet helt
væk og ej heller håndtere de lokale udfordringer med faldende demografi.
Vi finder dette tydeligt kontraproduktivt i forhold til intentionen i den politiske aftale og vores bestræbelser
på at sikre lokale uddannelsesudbud til alle egnens unge i årene der kommer. På den baggrund finder
bestyrelserne det naturligt at regionen allerede i det kommende skoleår tager skridt i retning af den
fremtidige kurs som elevfordelingsaftalen udstikker, og bestyrelserne vil med stor opmærksomhed afvente
og følge de kommende faser i processen.

Beskæres Holstebro Gymnasiums STX-kapacitet til 168 elever, vil det sandsynliggøre, at der sker en
elevfordeling, der vil tilføre enkelte elever til Lemvig Gymnasium. Der vil sandsynligvis kunne blive tale om
elever fra Vemb-området, som vil have nogenlunde lige lang transporttid til Holstebro og Lemvig. Lemvig
Gymnasium modtager i forvejen elever fra Vemb (i 2021 3 elever), så eleverne risikerer ikke at blive flyttet
til en skole, hvor der ikke går andre fra samme område. Af regionens faktaark fremgår det, at der i
øjeblikket også er elever fra Bækmarksbro, som søger mod Holstebro Gymnasium. Disse elever vil med en
reel omfordeling af elever i området sandsynligvis blive henvist til Lemvig Gymnasium. Vi opfatter det som
naturligt, at elever fra Lemvig Kommune henvises til en ungdomsuddannelse i hjemkommunen, hvis der er
ledig kapacitet.
I høringsbrevet af 12.10.21 fremgår det at Holstebro Gymnasiums STX-kapacitet sættes til 196 elever. Jf.
baggrundsnotatet havde Holstebro Gymnasium 188 ansøgere i 2021. Sættes kapaciteten til 196 elever, vil
der med ret stor sandsynlighed ikke blive flyttet elever i området. Sættes kapaciteten til 168, vil der med
stor sandsynlighed blive flyttet elever, men ikke mere end en klasse samlet i fordelingsudvalg Vest.
Udviklingen i ansøgertal for Lemvig Gymnasium ses tydeligt af nedenstående, og udviklingen fortsætter
nedadgående frem mod 2030. På trods af faldende elevtal opretter skolen et bredt udbud af
studieretninger med blandt andet tre naturvidenskabelige, en musisk og sproglige studieretninger. Langt de
fleste elever får opfyldt deres første prioritet når de vælger studieretning. Et kig i ministeriets datavarehus
vil kunne bekræfte at Lemvig Gymnasium leverer en kvalitet over gennemsnittet på langt de fleste
parametre hvad end man kigger på karakterer, løfteevne, gennemførsel eller trivsel. Skolen profiterer af
diversiteten i det daglige på grund af uddannelsernes forskellige profiler, men har også brug for at der
værnes om elevmassen på de enkelte udbud. Her er fastsættelsen af kapacitet i området et vigtigt værktøj i
de kommende år indtil elevtallet igen stiger i kommunen.

På den baggrund finder Lemvig Gymnasiums bestyrelse det naturligt, at regionen sænker Lemvig
Gymnasiums kapacitet til fire klasser, og senere til tre klasser, men vi anmoder om, at regionen tager
kapacitetsfastsættelsen for Holstebro Gymnasium og HF til fornyet overvejelse.
På vegne af bestyrelsen for Lemvig Gymnasium
Ole Zinck Nielsen
Bestyrelsesformand

Bo Larsen
Rektor
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Region Midtjylland
Udvalg for regional udvikling
Att.: Henning Tjørnelund og Ruth Strøm

Randers, den 25. oktober 2021

Høring om forslag til kapacitetsfastsættelse 2022-23
Kære politikere.
Tak for muligheden for at blive hørt i sagen om fastsættelse af elevkapacitet til skoleåret 2022-23.
Paderup Gymnasiums bestyrelse er bekymret over, at gymnasiet indstilles til et så lavthængende
kapacitetsloft som 207 ordinære elever. Vi frygter, at vi kan komme i den situation ikke at kunne
tilbyde en studieplads til samtlige unge borgere i Randers og omegn, der måtte ønske at gå på Paderup Gymnasium i skoleåret 2022-23. Hvorfor vi nærer denne bekymring, forklarer vi i det følgende.
Her tager vi udgangspunkt i det fremsendte høringsbrev af 11. oktober 2021, hvor regionens administration uden nærmere begrundelse vurderer, at det ved hjælp af en gradvis kapacitetstilpasning
og fjernelse af såkaldt ”tom kapacitet” vil være hensigtsmæssigt at imødekomme den nye elevfordelingsmodel, som træder i kraft i 2023. For Paderup Gymnasiums vedkommende foreslår administrationen konkret, at skolens elevkapacitet til næste skoleår sættes til 219 elever. Indeholdt heri er
dog en ASF-klasse på 12 elever (for unge med en diagnose inden for autismespektret), dvs. at Paderup Gymnasium som nævnt ovenfor indstilles til en elevkapacitet på 207 ordinære elever, svarende til 7 ordinære klasser (ved brug af divisor 29,5).
Administrationens forslag i høringsbrevet afviger imidlertid fra det forslag, der lå til grund for temadrøftelsen i Udvalget for regional udvikling (URU) torsdag den 7. oktober, hvor denne høring blev
besluttet. Som grundlag for temadrøftelsen havde administrationen på det tidspunkt foreslået, at
Paderup Gymnasiums kapacitet skulle sættes til 236 elever. Fratrukket de 12 ASF-elever, der i øvrigt skal stå uden for kapacitetsbegrænsningen, ville dette være 224 ordinære elever, svarende til 8
ordinære klasser (divisor 28,0).
Efter drøftelsen i URU har administrationen altså i høringsbrevet ændret sit forslag om kapacitetsfastsættelse for Paderup Gymnasium, uden at dette fremgår af beslutningsreferatet fra det omtalte
udvalgsmøde. Fra udvalgsmøde til høringsbrev falder Paderup Gymnasiums kapacitet således
med 17 ordinære elever, og fordelingsdivisoren ændres fra 28,0, der svarer til det fleksible klasseloft, til 29,5, som er den divisor, der typisk har været anvendt i forbindelse med såkaldt teknisk
overbooking. Denne proces undrer os.
Et kapacitetsloft på 207 ordinære elever er i risiko for at være for lavt, og dette har sammenhæng
med tre forhold, som vi vil bede jer om at tage i betragtning, når I skal tage stilling til administrationens forslag om kapacitetsfastsættelse:
1. Stabil befolkningsudvikling i Randers
2. Fluktuationer i søgemønstret
3. Ingen særlige udfordringer i Randers.
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Ad 1: Stabil befolkningsudvikling i Randers
For det første har befolkningsudviklingen i den relevante målgruppe i Randers Kommune været
relativt stabil gennem flere år, og det vil den ifølge prognosen også være i de kommende år, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Fremskrivning af antallet af 15-19-årige i Randers Kommune 2020-2031.

Som det ses, ligger antallet af 15-19-årige i Randers Kommune på et stabilt niveau frem til 2027.
Ifølge den seneste prognose, som Randers Kommune har udarbejdet i forbindelse med årets budgetproces, forventes byens indbyggertal endda at stige mere end antaget af Danmarks Statistik –
se planche 15: https://www.randers.dk/media/32141/plancher-orienteringsmoede-2022-25.pdf
Kommunens befolkningsudvikling synes således ikke i sig selv at påbyde en meget stram kapacitetsstyring i forhold til skoleåret 2022-23.
Ad 2: Fluktuationer i søgemønstret
Trods et stabilt befolkningstal gennem flere år ses for det andet forholdsvis betydelige fluktuationer
i søgemønstret, hvilket historisk har gjort det vanskeligt at forudsige et mere præcist søgetal på de
enkelte ungdomsuddannelser i Randers.
Af tabel 2 nedenfor fremgår det eksempelvis, at Paderup Gymnasiums ansøgertal de seneste syv
år har ligget mellem 152 (2019) og 262 (2016). Desuden ligger et kapacitetsloft på 207 ordinære
elever særdeles tæt på gymnasiets gennemsnitlige ansøgertal gennem de seneste syv år, knap
206 elever.
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Institution
Paderup Gymnasium
Randers Statsskole
Tradium hhx
Tradium htx
Randers HF og VUC
I alt

2015
213
280
369
97
79
1038

2016
262
377
330
85
79
1133

2017
214
267
281
92
81
935

2018
228
313
301
140
88
1070

2019
152
289
244
112
82
879

2020
191
289
259
97
94
930

2021
181
213
335
101
105
935

Gns.
205,9
289,7
302,7
103,4
86,9

Tabel 2: 1. prioritetsansøgninger fra 9. og 10. klasse til de gymnasiale uddannelser i Randers i perioden 2015-2021.
Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1643.aspx (hentet 13. oktober 2021); alle søgetal er uden ASF-ansøgere (elever med en diagnose inden for autismespektret).

Tilsvarende har Randers Statsskoles søgetal ligget mellem 213 (2021) og 377 (2016), mens eksempelvis Tradium hhx’ søgetal har bevæget sig mellem 244 (2019) og 369 (2015). Disse bevægelser ses desto tydeligere i figur 1 nedenfor.

Ansøgertal 2015-21
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Randers Statsskole
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2021

Randers HF og VUC

Figur 1: 1. prioritetsansøgninger fra 9. og 10. klasse til de gymnasiale uddannelser i Randers i perioden 2015-2021.

Som det fremgår, er det overordentlig vanskeligt at forudsige ansøgertallet år for år på de enkelte
institutioner. På grund af denne uforudsigelighed risikerer administrationens senest foreslåede kapacitetsloft at være for stramt, hvilket det tænkte eksempel nedenfor illustrerer:
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På mikroniveau fremgår det af regionens egne tal, udsendt med høringsbrevet, at Paderup Gymnasium i 2021 har modtaget 28 færre ansøgere med bopæl i Randers SØ end i 2020. Randers SØ
er det postnummer, gymnasiet rekrutterer flest elever fra. Samlet set har vi i år dog ikke haft et
identisk fald i ansøgertallet, hvilket indikerer, at vi har rekrutteret en smule bredere end tidligere.
Lad os nu antage, at vi i 2022 modtager en del flere ansøgninger fra Randers SØ, samtidig med at
vi ikke bare fastholder, men udbygger indeværende års bredere funderede elevrekruttering. Så opnår vi i 2022 måske et ansøgertal på niveau med 2015, dvs. 213 ordinære ansøgere. Med et kapacitetsloft på 207 ansøgere vil vi i denne situation skulle sende 6 ansøgere videre.
Nogle af disse vil med al sandsynlighed skulle overføres til Randers Statsskole, der trods kapacitetsloftet på 10 klasser har fået forøget sit maksimale elevantal fra 280 (divisor 28,0) i mødematerialet den 7. oktober til 295 (divisor 29,5) i høringsbrevet. Eller også sendes eleverne efter prioritet til
Tradium hhx, der slet ikke har noget kapacitetsloft. Endvidere vil enkelte elever formentlig blive
overført til Egaa Gymnasium, såfremt de er bosiddende i Syddjurs Kommune; Egaa Gymnasium
har ikke længere noget kapacitetsloft.
At et mindre til mellemstort gymnasium som Paderup Gymnasium i en sådan situation skal overføre elever til langt større gymnasier, forekommer mærkværdigt. Det vigtige for os er at pointere, at
ovenstående scenarie med et kapacitetsloft på 207 elever ikke kan udelukkes.
Ad 3: Ingen særlige udfordringer i Randers
I forhold til skoleåret 2022-23 er der for det første blandt ungdomsuddannelserne i Randers ikke
nogen særlige udfordringer, som en stram kapacitetsstyring som den, der indstilles i høringsbrevet,
skal imødegå. Eksempelvis har vi i Randers ingen skæv elevsammensætning som gymnasierne i
Aarhus Kommune, ligesom Paderup Gymnasium ikke synes at have nogen elevudveksling med
omkringliggende nødlidende stx-gymnasier. Derfor bør det foreslåede kapacitetstilpasningsprincip,
der ligger til grund for administrationens indstilling, efter vores opfattelse fortolkes mere nænsomt,
når det kommer til Randers.
Siden 2017 har det for det andet været sådan i Randers, at samtlige ansøgere til gymnasial uddannelse har fået deres 1. prioritet opfyldt. Hvis kapaciteten på det ene af byens to almene gymnasier
styres så stramt, som tilfældet er i høringsbrevet, forøges risikoen for, at dette ikke bliver tilfældet i
2022-23. At dette skal ske på baggrund af et generelt princip om gradvis kapacitetstilpasning i forhold til en elevfordelingsmodel, der endnu ikke er trådt i kraft, bliver vanskeligt at forklare borgerne
i lokalområdet.
I forlængelse af ovenstående vil bestyrelsen for Paderup Gymnasium derfor opfordre til, at et evt.
kapacitetsloft for 2022-23, hvis formål er at fjerne ”tom kapacitet” på Paderup Gymnasium, sættes
højere end de senest foreslåede 207 ordinære elever.

På vegne af Paderup Gymnasiums bestyrelse
Karsten Pedersen
Formand

Allan Friis Clausen
Rektor
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24. oktober 2021

Høringssvar fra Risskov Gymnasium ang. Region Midtjyllands forslag til
kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2022-23
Risskov Gymnasium kvitterer hermed for det modtagne høringsbrev ang. kapacitetsfastsættelse for det
kommende skoleår. Vi noterer os med tilfredshed, at regionen lægger op til at følge den indstilling, som
bestyrelsen for Risskov Gymnasium har indsendt.
Bestyrelsen har ønsket en kapacitet på 10 klasser, fordi den dermed forventer, at Risskov Gymnasium vil
kunne optage de elever, som søger skolen. Vi har fortrinsvis elever fra den nordlige del af Aarhus
kommune som ansøgere, og vi vil meget gerne kunne tilbyde dem en plads i deres nærområde.
Vi kan se, at Syddjurs Gymnasium sidste år havde en klasse ekstra, men at Syddjurs Gymnasium efter
eget ønske er vendt tilbage til den hidtidige kapacitet. Det øger behovet for, at de to øvrige gymnasier i
det nordlige Aarhus – Egaa Gymnasium og Risskov Gymnasium - vender tilbage til den oprindelige
kapacitet på 10 klasser.
Vi er enige i, at vi det kommende år er nødt til at have en tilstrækkelig kapacitet på grund af den
midlertidige lukning af Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium, Tilst. De senere år har vi sendt
overskydende elever til sydbyen og vestbyen, men det vil ikke være muligt i forbindelse med optaget
2022. Det er derfor vigtigt, at vi har kapacitet til at optage de ansøgere, som ønsker Risskov Gymnasium
som første prioritet.
Derudover vil vi gerne bemærke, at vi naturligvis vil være indstillet på at træde til, hvis der bliver behov
for at optage mere end 10 klasser på Risskov Gymnasium. Derfor noterer vi med tilfredshed, at vi ikke er
pålagt et kapacitetsloft for det kommende år. Vi vil sammen med de øvrige gymnasier finde løsninger, så
der bliver plads til alle ansøgere i Aarhus – på trods af den midlertidige lukning af to skoler.
Endelig vil vi gerne understrege, at det ligger os meget på sinde at fortsætte det gode arbejde med en
afbalanceret elevfordeling, som vi har praktiseret de seneste to år. Vi ser derfor meget gerne, at
Regionsrådet bakker op om at videreføre en KUO-model, så vi fastholder de gode resultater, som vi har
opnået i Aarhus i forhold til at sikre en mere jævn elevfordeling.
Med venlig hilsen
Gitte Horsbøl
Rektor

RISSKOV GYMNASIUM TRIVSEL SOM FORUDSÆTNING FOR LÆRING OG UDVIKLING
Tranekærvej 70
DK-8240 Risskov

Tlf. 86 21 40 77
Fax 86 21 04 60

adm@risskov-gym.dk
www.risskov-gym.dk

CVR-nr. 29554307
EAN-nr. 5798000557901

Fra:

Dorte Gade [DG@bggym.dk]
Henning Tjørnelund [Henning.Tjoernelund@RU.RM.DK];Helge Markussen [hm@vibkat.dk];Lene Klemensen Gade
Til:
[lg@vghf.dk];Lars Erik Nielsen [len@skivegym.dk];Kent H B West Kristensen [kentk@svhfvuc.dk]
Sendt dato: 28-10-2021 13:25

Modtaget
28-10-2021 13:25
Dato:
Vedrørende: Høringssvar fra Nord
Kære Henning, her kommer høringssvar fra Nord på kapaciteter.
Kent West har ikke nået at svare, men jeg vender tilbage, hvis der ikke er opbakning fra ham.
Høringssvar
Til Region Midtjylland.
Det forpligtende samarbejde i Nord (Skive Gymnasium, Viborg Gymnasium, Skive-Viborg HF&VUC og Bjerringbro Gymnasium) bakker op om regionens
forslag til kapacitetsfastsættelse for ét skoleår 2022-23 (sagsnr. 1-15-1-76-6-20).
Begrundelsen er, at der derved med større sandsynlighed kan ske en tilstrækkelig elevfordeling til at sikre Bjerringbro Gymnasium 3 fyldte klasser.
Regionens udspil sikrer, at Nord ikke står alene med fordelingsopgaven og at fordelingsopgaven ikke undermineres af overkapacitet i den vestlige del af
Øst.
Venlig hilsen
Dorte Gade
Rektor
logo_roed_mail (2)

Tlf: +458728 3600
Mobil: +4529660188
Mail: dg@bggym.dk
P.E. Eriksens Vej 2
8850 Bjerringbro
Tlf.: 8668 3600
www.bjerringbro-gym.dk

Silkeborg, den 25. oktober 2021

HØRINGSSVAR VEDR. FORSLAG TIL KAPACITETSFASTSÆTTELSE 2022-2023
Bestyrelsen og ledelsen på Silkeborg Gymnasium er uforstående over for den kapacitetsbeskæring fra 18 til
17 klasser, der er indstillet fra administrationen i Region Midtjylland. Der er i Silkeborgområdet et stabilt
ansøgertal. En kapacitetsbeskæring vil betyde, at mange elever fra Silkeborg Kommune ikke kan optages på
deres 1. prioritet, UDEN at dette dog fører til flere elever til Bjerringbro Gymnasium. Det forekommer
urimeligt, at elever i Silkeborg Kommune skal bøde for, at der er tre gymnasier i Viborg Kommune. I det
følgende uddybes begrundelsen for en indstilling om fastholdelse af en kapacitet på 18 klasser.

MANGE ANSØGERE TIL SILKEBORG GYMNASIUM DE KOMMENDE ÅR
Ansøgertallet til Silkeborg Gymnasium har med undtagelse af enkelte år, som det fremgår af tabel 1, siden
2013 ligget stabilt på 530-540. Optagelsesåret 2021 var netop et af disse, og forklaringen herpå er helt givet
coronapandemien, der for mange unge i Silkeborgområdet har ført til, at ungdomsuddannelsesvalget er
blevet udsat et år. Silkeborg Kommune oplyser således, at der i skoleåret 2020/21 var tilmeldt 510 elever til
almene efterskoler, mens antallet i skoleåret 2021/22 er 578 elever. Desuden er der 15 elever flere end sidste
år, der har valgt et kommunalt 10. klasseforløb. Silkeborg Kommune oplyser, at der er 86 flere unge i 10.
klasseforløb i 2021/22 end tilfældet var sidste skoleår. Baseret på hidtidige søgemønstre forventes
ansøgertallet for elever fra efterskoler og lokale 10. klasseforløb at give en stigning i ansøgertallet i
størrelsesordenen 30-40 elever til Silkeborg Gymnasium i skoleåret 2022/23.
Årstal
2013
Ansøgertal 538

2014
538

2015
536

2016
528

2017
536

2018
500

2019
534

2020
541

2021
496

Tabel 1. Ansøgertallet til Silkeborg Gymnasium i årene 2013-2021

Fremskrivningen af antallet af de 15- og 16-årige i Silkeborg Kommune i 2022 viser, at der vil være ca. 50 flere
elever, der skal søge om optagelse på en ungdomsuddannelse, end der var i 2021.
Samlet set vil det forøgede antal af elever fra efterskole og Silkeborgs vækst i antallet af unge betyde, at
ansøgertallet for næste skoleår som minimum må forventes at ligge 40-50 elever over antallet i indeværende
skoleår, hvilket vil sige i størrelsesordenen 535-550.
Fremskrivningen af antallet af de 15-16-årige i Silkeborg Kommune viser, at antallet af unge fortsat vil ligge
højt i de kommende år. Da Silkeborg Kommunes befolkningstal tilmed er inde i en stærkt stigende vækst, må
det forventes, at søgningen til Silkeborg Gymnasium ikke vil være faldende – tværtimod.
Silkeborg Gymnasium har videresendt elever til deres andet prioriterede valg, ligesom vi har opereret med
venteliste i stort set alle de år, der indgår i ovenstående tabel 1.
Ovenstående viser, at det ikke er rimeligt at foretage en beskæring af kapaciteten for Silkeborg Gymnasium
fra 18 til 17 klasser, der baserer sig på et fald i ansøgertallet, der er koblet til coronapandemien.
Administrationen kunne i forhold til Silkeborg Gymnasium have foretaget samme vurdering, som er blevet
brugt i forhold til Randers Statsskole, der slet ikke bliver beskåret i kapacitet svarende til det påståede princip
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om at basere sig på ansøgertallet i 2021. Administrationen angiver her ”tilfældige udsving” som begrundelse
for en ret lille beskæring (jf. skrivelse til rektorerne af 11. oktober 2021).

UNGE FRA SILKEBORG KOMMUNE KAN IKKE LØSE PROBLEMET MED LAVT SØGETAL PÅ BJERRINGBRO GYMNASIUM
Som det fremgår ovenfor, har søgningen til Silkeborg Gymnasium været stabil i en længere årrække, og det
skal understreges, at der ikke er nogen sammenhæng mellem søgningen til Silkeborg Gymnasium og
Bjerringbro Gymnasium.
I området mellem Silkeborg og Bjerringbro ligger Ans. Der er meget få elever fra Ans, der går på Silkeborg
Gymnasium – i den nuværende 1.g-årgang er der ingen. Blandt vores nuværende 21 1.g-elever fra
Kjellerupområdet, er der ingen, der har Bjerringbro Gymnasium som 2. prioritet.
I foråret 2020 var der en dialog om optagelseskapacitet mellem Silkeborg Gymnasium og Anders Kühnau.
Baggrunden herfor var en påstand om, at søgningen til Silkeborg Gymnasium forårsager et lavt søgetal til
Bjerringbro Gymnasium. Påstanden kan bero på, at Silkeborg Gymnasium er et meget stort gymnasium. Her
er det væsentlig at pointere, at der i Silkeborg Kommune kun er ét STX-gymnasium, mens der i Viborg
Kommune er tre gymnasier. Silkeborg og Viborg Kommuner har næsten samme indbyggertal og
sammenlignelige socioøkonomiske profiler, så det er svært at begrunde, at der skal oprettes flere STX-klasser
i Viborg Kommune end i Silkeborg Kommune. Dertil kommer, at en nøjere analyse af den geografiske
fordeling af ansøgerne til Silkeborg Gymnasium, som indikeret ovenfor, viser, at der ikke er ansøgere fra
Bjerringbroområdet, der søger til Silkeborg. Det betyder, at en kapacitetsbeskæring af Silkeborg Gymnasium
med anvendelse af et afstandskriterium IKKE vil give flere ansøgere til Bjerringbro.
Region Midtjylland er tidligere nået til samme erkendelse, hvilket Anders Kühnau udtrykker således i et brev
rettet til Silkeborg Gymnasium af 6. april 2020: ”Silkeborg Gymnasium har haft et stabilt optag gennem flere
år, og der ses … ikke umiddelbart en sammenhæng mellem Silkeborg Gymnasiums optag og andre gymnasiers
faldende optag. Tilsvarende ses også af ansøgertallene, at ansøgerne til Silkeborg Gymnasium i langt
overvejende grad er rettet mod Silkeborg-området, med 2. og 3. prioriteter til andre uddannelsesinstitutioner
i Silkeborg.”
På baggrund af ovenstående fastholdes en indstilling fra Silkeborg Gymnasium om en kapacitet på 18 klasser
á 29,5 elever svarende til 531 elevpladser.
Med venlig hilsen
Silkeborg Gymnasium

Tina Riis Mikkelsen
Rektor
E-mail: tm@sg.dk

Palle Broman
Bestyrelsesformand
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Struer, Lemvig og Nørre Nissum 25/10 2021
Vedr. høringssvar på kapacitetsfastsættelse for Struer Statsgymnasium,
Bestyrelsen for Struer Statsgymnasium sender hermed svar på høringsbrev af 12.10.21. Indledningen er
koordineret med Nr. Nissum HF og med Lemvig Gymnasium.
Af høringsbrevet fremgår det, at administrationens forslag til kapacitetsfastsættelse tager afsæt i
opfordringen til stram kapacitetsstyring fra forligskredsen bag den nye elevfordelingsmodel. Det vurderes, at
det vil være hensigtsmæssigt at imødekomme den nye lovgivning på området, med henblik på at der kan ske
en gradvis tilpasning af kapaciteten. Samtidig er det vurderingen, at der på grund af den demografiske
udvikling med faldende ungdomsårgange vil være behov for at se på kapaciteten i samtlige fordelingsudvalg.
Bestyrelserne for de tre institutioner støtter oplægget til stram kapacitetsstyring både i forhold til at fjerne
den overskydende tomme kapacitet og til at vurdere kapaciteterne i forhold til den negative demografiske
udvikling. Den kraftige nedgang i ungdomsårgangene mærkes på de tre skoler allerede nu, men den
håndteres med fornuftige udbud, der modsvarer elevernes ønske om valgfag, studieretninger og fagpakker
ligesom resultaterne vidner om solid pædagogisk praksis. Der tænkes også nyt på alle tre skoler for at
imødegå de faldende elevtal. I både Lemvig og Struer er institutioner fusioneret med succes, og på begge
skoler udbydes 10. klasse i samarbejde med kommunerne, Struer Statsgymnasium har udvidet kostskolen de
senere år, og i Nørre Nissum er der opstartet kostskole for HF-elever med fokus på unge med
læsevanskeligheder, som tiltrækker unge fra hele landet grundet tilbuddets unikke karakter. Men vi har alle
brug for den uddannelsespolitiske håndsrækning som er intentionen bag aftalen om elevfordeling for at
understøtte vores skoler. Det demografiske pres frem mod 2030 vil presse os i sådan en grad, at vi bliver
udfordret på opretholdelsen af det samlede udbud af uddannelser for egnens unge, hvis ikke aftalen kommer
til at virke.
For fordelingsudvalgs Vests vedkommende indebærer kapacitetsforslaget i høringsbrevet at der fjernes
overskydende tom kapacitet på institutionerne, men det kommer med al sandsynlighed ikke til at indebære
egentlig elevfordeling. Eksempelvis sættes der i forslaget en samlet kapacitet i 2022 på 1176 STX-elever i
fordelingsudvalg Vest. Set i lyset af et samlet ansøgertal på 1070 STX-elever i 2021 og et estimeret fald i
ansøgertallet til STX-uddannelserne til 1029 STX-elever jf. Baggrundsnotatet indebærer forslaget altså en
fremtidig overkapacitet på små 14%. Forslaget vil med andre ord hverken skære den ”tomme” kapacitet helt
væk og ej heller ikke håndtere de lokale udfordringer med faldende demografi.
Vi finder dette tydeligt kontraproduktivt i forhold til intentionen i den politiske aftale og vores bestræbelser
på at sikre lokale uddannelsesudbud til alle egnens unge i årene der kommer. På den baggrund finder
bestyrelserne det naturligt at regionen allerede i det kommende skoleår tager skridt i retning af den
fremtidige kurs som elevfordelingsaftalen udstikker, og bestyrelserne vil med stor opmærksomhed afvente
og følge de kommende faser i processen.
På vegne af bestyrelserne på Struer Statsgymnasium, VIA University College Nørre Nissum og Lemvig
Gymnasium,
Tina Kandborg Gade – Uddannelsesleder Nr. Nissum HF
Bo Larsen – Rektor – Lemvig Gymnasium
Mads Brinkmann Pedersen – Struer Statsgymnasium

Struer Statsgymnasiums bestyrelse har følgende yderligere kommentarer til høringsbrevet:
Bestyrelsen indsendte i september sin indstilling til kapaciteten 2022-23 med 5 stx-klasser. De seneste års
optagetal på STX på Struer Statsgymnasium viser klart, at der har været en tom kapacitet, som det vil være
hensigtsmæssigt at skære bort. Derfor kan bestyrelsen kun støtte administrationens forslag om at fjerne den
tomme kapacitet på to klasser, og dermed fastsætte kapaciteten til 3 STX-klasser. Det flugter også med den
minimumskapacitet for STX-institutioner, som ligger i den politiske aftale om elevfordeling.
Struer Statsgymnasiums STX-uddannelse har de seneste år haft tre klasser på hver årgang, men det har ikke
indebåret et tab af kvalitet. Skolens faglige resultater har været solide i forhold til landsgennemsnittet og
løfteevne:
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

STX

7,0

7,0

7,3

7,2

7,2

7,1

7,4

7,1

7,8

7,9

Landsgns

7,0
6,9

7,1

7,2
7,0

7,3
7,2

7,4
7,1

7,4
7,2

7,4
7,3

7,4
7,1

7,6

7,7

Mgl.

Mgl.

Socioøko.

7,0

Struer Statsgymnasiums STX-uddannelse er del af samlet ungdomsuddannelseshus med
•
•
•
•
•
•
•
•

STX – den almene studentereksamen
HHX- den merkantile studentereksamen
HTX- den tekniske studentereksamen
HF – hf-eksamen
IB – International Baccalaureate
EUD/EUX
10.klasse
Kostskole

At der kun er 3 STX-klasser pr. årgang har ikke betydet at STX-eleverne ikke har kunne få indfriet deres
studieretningsønsker – også inden for musik. I tillæg udbyder vi valgfag på tværs af de gymnasiale
uddannelser inden for bekendtgørelsens rammer, hvorfor STX-eleverne har bredere valgfagsmuligheder og
større mulighed for at få indfriet deres ønske, fordi den udbudte valgfagsrække er bredere og fordi der er
flere gymnasiale elever, der kan vælge fra samme fagrække. Eksempelvis vælger elever fra de forskellige
uddannelser et fag som finansiering som valgfag.
Elevtalsudviklingen på STX på skolen – opgjort på første tælledag:
År

2017

2018

2019

2020

2021

Elever 1g stx

89

82

80

67

60

Som tabellen viser, er STX-udbuddet demografisk ramt i perioden 2017-2021. Der er ikke udsigt til i de
kommende års stabile demografi, at optagetallet skulle stige. Derfor har STX-udbuddet i Struer brug for den
håndsrækning, som ligger i den politiske aftale om elevfordeling. Kun gennem kapacitetsstyring og
kapacitetsbegrænsning er det muligt at give udfordrede provinsudbud som Struer den soliditet, som er

nødvendig for at realisere den lands- og regionalpolitiske ambition om at bevare et bredt og udbredt
uddannelsesudbud til gavn for de unge.
Af bilagsmaterialet bilag 3 Høring om forslag til kapacitetsfastsættelse på Udvalget for Regional Udviklings
møde 4.10.21 fremgår der to forslag til kapacitetsfastsættelse for fordelingsudvalg Vest. Det første forslag
fjerner overskydende tom kapacitet set i forhold til det reelle antal ansøgere.
Forslag 2 indebærer en samlet STX-kapacitet for fordelingsudvalg Vest, der ville sandsynliggøre en egentlig
elevfordeling fra Holstebro Gymnasium til Struer Statsgymnasium. Samme forventning har administrationen
redegjort for her, men med det forbehold at ansøgertallet i 2022 er på niveau med 2021:
Med forslag 2 arbejdes der på at sikre et tilstrækkeligt stx-elevoptag på Struer Gymnasium i forbindelse med
kapacitetsfastsættelsen. Administrationen anbefaler, at Holstebro Gymnasiums kapacitet begrænses, således
at der bliver mulighed at fordele ansøgere til Struer Gymnasium. Det skal bemærkes at Struer Gymnasium
samlede elevoptag er på mere end 84, når samtlige uddannelser tages med. Forslaget indeholder
administrationens bud på en reduktion af kapaciteten, hvor der fjernes 4 klasser fra Holstebro Gymnasium. 3
af disse klasser er "tom kapacitet", mens den sidste klasse giver en lille klasse til fordeling, hvis ansøgertallet
holder sig på det nuværende niveau.
Af Baggrundsnotat vedr. kapacitetsfastsættelse fremgår det at Holstebro Gymnasium i 2020 og 2021 har
modtaget 16 elever fra Struer, 4-5 elever fra Hjerm og 12-13 elever fra Vinderup. Fælles for denne gruppe
elever er at de vil have kortere transporttid til Struer Statsgymnasium grundet transportforbindelse med
togstationen, som Statsgymnasiet er nabo til. Struer Statsgymnasiums uddannelser søges allerede i dag af
elever fra Hjerm og Vinderup.

I høringsbrevet af 12.10.21 fremgår det at Holstebro Gymnasiums STX-kapacitet sættes til 196 elever. Jf.
baggrundsnotatet havde Holstebro Gymnasium 188 ansøgere i 2021, og selv med en demografisk vækst i
Holstebro Kommune på 4%, virker det usandsynligt, at en kapacitet på 196 vil indebære en elevfordeling.
Den justering af Holstebro Gymnasiums kapacitet fra 168-196, der er sket efter Udvalget for regional
udviklings møde 4.10.21, vil ikke honorere den politiske aftales intention om elevfordeling og om at
understøtte de mindre udbud – herunder også Struer Statsgymnasium – i de kommende år.
Struer Statsgymnasiums bestyrelse tog i 2008 med fusionen det første skridt i retning af at sikre det brede
uddannelsesudbud, og i dag kan elever i Struer søge gymnasiale uddannelser, erhvervsgymnasiale
uddannelser og erhvervsuddannelser (grundforløb 1 og 2). Bestyrelse og ledelse har løbende optimeret og
tilpasset drift og organisation. Selvom de mange uddannelser under samme tag støtter hinanden, er
ungdomsuddannelseshuset dybt afhængig af en vis elevvolumen. At man har flere uddannelser under samme

tag i en campus, er medtænkt i den politiske aftale, og campusskoler vil blive en del af den kommende
elevfordeling.
Derfor ser Struer Statsgymnasium frem til implementeringen af den politiske aftale, fordi den giver den helt
essentielle håndsrækning til udkantsskolerne, således at vi kan bevare det brede og regionalt fordelte
uddannelsesudbud– herunder at sikre tilstedeværelsen af lokale eud-udbud.
På den baggrund er det bestyrelsens indstilling at vi støtter administrationens reviderede forslag til Struer
Statsgymnasiums kapacitet af 12.10 med 3 STX-klasser, men vi anmoder om at administrationens forslag 2
fra 4.10.21 som vi har henvist til ovenfor, tages til fornyet overvejelse.
På bestyrelsens vegne,
Bestyrelsesformand Helle Toftgaard
Rektor Mads Brinkmann Pedersen

Region Midt
v Henning Tjørnelund
Rønde, den 25. oktober 2021

Vedr. : Høringssvar til kapacitetsfastsættelse

Syddjurs Gymnasium ønsker at fastholde den indberettede kapacitet på 4 klasser for optaget til skoleåret
2022. Den umiddelbare begrundelse for sænkningen fra 5 til 4 klasser er netop kapacitet, rent
lokalemæssigt.
Det er dog ikke sådan, at vores lokaler er fuldt udnyttede hele tiden. Vi vil derfor gerne knytte en
kommentar til kapacitetsfastansættelse omkring Aarhus i lyset af det manglende optag på to af byens
gymnasier.
Lovforslaget om kapacitetsfastsættelser skal som en af to målsætninger fremme muligheden for, at små
gymnasier beliggende i udkantsområder kan overleve med et fornuftigt elevgrundlag.
Den kraftigt opskruede kapacitet på de overansøgte aarhusianske gymnasier, sammenholdt med
lodtrækningsmodellen, som lovforslaget beskriver, vil øge trafikken mod midtbyen, idet chancen for at
komme ind med de to tiltag nu er væsentligt forøget.
Vi er derfor bekymret for, om opskrivningen af kapaciteten på de omtalte skoler vil forøge vandringen fra
land til by. En udvikling, som vi tror kan blive særdeles vanskelig at ændre efterfølgende.
Vi ønsker en mulighed for at revurdere optaget, når vi kender antallet af elever fra vores område, der ikke
får deres første prioritet opfyldt. Vi mener ikke, det er i lovforslagets ånd, at opskreven kapacitet skal fyldes
op med elever fra udkantsområder.

Med venlig hilsen

Søren K Lauridsen (bestyrelsesformand)
Sven Gaardbo (rektor)
Syddjurs Gymnasium
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Det vurderes ikke realistisk at kunne optage fire HF-klasser, hvorfor denne kapacitetstildeling reelt ikke
kommer til at betyde noget. Og der var i 2021 ikke 112 ansøgere til HF på VGT.
Derimod kan det få væsentlige konsekvenser for VGT, hvis kapaciteten for STX fastsættes lavere end fem
klasser, som vi har indmeldt:
Hvis man forestiller sig en situation, hvor VGT får 120 ansøgere, vil vi med kapacitetsforslaget skulle afgive
de otte elever til en anden skole. Når eleverne i efteråret vælger studieretning, er det dog højst
usandsynligt, at eleverne vælger, så der kan placeres præcis 28 elever i hver klasse. Dermed vurderes det
sandsynligt, at vi kan blive nødsaget til at oprette fem studieretningsklasser for at imødekomme elevernes
ønsker. Det vil betyde, at de otte elever vi i udgangspunktet var nødt til at afgive, sagtens ville kunne være
her – og set fra et økonomisk synspunkt må marginalbetragtningen siges at være gældende.
Det er således VGTs ønske, at der kapacitetsfastsættes i overensstemmelse med vores indstilling på fem
STX-klasser og tre HF-klasser.
Med venlig hilsen

Catarina Kastrup
Rektor

Viborg d. 27. oktober 2021
Høringssvar vedr. midlertidig kapacitetsfastsættelse for optaget 2022
Viborg Gymnasium

Viborg Gymnasium har sammen med de øvrige skoler i Fordelingsudvalg Nord indgået en frivillig aftale om
nedskrivning af kapaciteter for det kommende skoleår. Aftalen indebærer, at Viborg Gymnasium får
mulighed for at beholde alle 1. prioritetsansøgninger, men at man i tilfælde af en fordelingssituation kun
fordeles op til 130 elever.
Den officielle kapacitet er således fastsat til 130 elever, selvom Viborg Gymnasium ved sidste optag fik 144
1. prioritetselever. Aftalen er kommet på plads for at sikre, at der kan overføres elever til Bjerringbro
Gymnasium, hvilket vi bakker op om.
Situationen omkring Bjerringbro Gymnasium skal dog også løses i årene fremover, og med dette
høringssvar ønsker vi at gøre opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt at presse kapaciteten på
Viborg Gymnasium for at opnå dette.
Viborg Gymnasium spiller en vigtig rolle i Unesco Creative City, hvor vi på STX-området byder ind med en
unik studieretning, der kun findes på Viborg Gymnasium og består af mediefag og informatik.
Studieretningen peger frem mod digitale uddannelser og tilbyder en efterspurgt kreativ teknologiprofil på
det gymnasiale område.
Viborg Gymnasium har ligeledes meldt sig som deltager i et forsøgsprojekt under Undervisningsministeriet,
der skal udvikle praksisorienterede studieretninger, der kan lede eleverne hen mod professionsuddannelser
og STEM-uddannelser. Det er et klart politisk ønske, at gymnasierne byder ind på dette, og det er noget,
som vi på Viborg Gymnasium gerne vil understøtte og er frontløbere på.
Hvis det skal være muligt at gennemføre disse udviklingsprojekter, hvor gymnasieuddannelsen skal flytte
sig i nye retninger, er det nødvendigt med en vis elevmasse at arbejde med. Derfor bør Viborg Gymnasiums
kapacitet ikke sættes så lavt, at det ikke er muligt at udvikle nye studieretninger. Viborg Gymnasium er
fortsat et lokomotiv inden for udviklingen af gymnasieskolen, og dette arbejde bør understøttes med en
kapacitet på 6 stx-klasser, så der fortsat er grobund for en bæredygtig udvikling.

Til Region Midtjylland

Viby27. 10. 21

Tak for muligheden for at afgive høringssvar.
Viby Gymnasium undrer sig i første omgang over, at der ikke har været
indkaldt til møde i fordelingsudvalget for at drøfte kapaciteten i

fordelingsudvalget efter de nye vilkår med midlertidigt stop for optag
blev kendt. Viby Gymnasium har derfor ikke tidligere væretinddraget i
forhold til, hvor det vil væremest hensigtsmæssigt at placere de elever,
der næsteår ikke kan optages på Viby Gymnasium i 2022.
Viby Gymnasium optager udelukkende hf-elever i 2022. Det er derfor

afgørende, at der er en præcisttilpasset kapacitet på denne
ungdomsuddannelse, l dette skoleår har Viby Gymnasium oprettet tre
klasser svarende til klassekapaciteten, men mangler elever svarende til
en halv klasse for at værefyldt op til 28 elever i hver klasse. Viby
Gymnasium vil derfor opfordre Region Midtjylland til at sikre, at der pé
HF-området er en præciskapacitetstilpasning. Det børi disse
overvejelser indgå, at ordblinde elever optages og støttes på alle hfskoler ligesom der børtages højde for elevsammensætningen og den
seneste udvikling i denne. Viby Gymnasium stiller sig gerne til rådighed
for at bidrage til viden om:
- ordblinde på hf.

- udviklingen i og status på elevsammensætning på hf.
- det reelle kapacitetsbehov ikke mindst i lyset af hf-ansøgernes
søgemønstre.
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På stx-omradet bemærkerViby Gymnasium, at der i administrationens

førsteoplægtil Udvalget for Regional Udvikling tildeles de to
underansøgteskoler Aarhus Gymnasium, Tilst og Viby Gymnasium
samlet set 11 klasser, og at der i teksten i dette oplægfremhæves, at der

nu er justeret i forhold til antal ansøgereog pladser. Efter meldingen
om, at de to nævntegymnasier ikke skal optage stx-elever i skoleåret
2022 oprettes der imidlertid kun 8 ekstra klasser i Aarhusområdet. Det

rejser selvfølgeligspørgsmåletom man i det oprindelige oplægstadig
opererede med tom kapacitet på de to skoler pé trods af den påståede
justering, l se fald ville Viby Gymnasium hurtigt have væretnede på 4-5
klasser ved skolestart 2022.

Hvis der er tale om, at man mener, at de relevante gymnasier ikke har
brug for mere end de 8 klasser ekstra uden optag i Tilst eller Viby børdet
værerettidig omhu allerede nu at give de relevante gymnasier, der

optager elever i 2022 besked om, at de skal forvente at gå 2-3 klasser
ned i kapacitet i 2023, når der igen skal fordeles elever til Viby og Tilst.
Endelig ønskerViby Gymnasium at knytte en kommentar til følgende
passus i teksten:
Da der efter elevfordelingen forventes et vist frafald/ er divisoren

fastsat til 29, 5 for gymnasierne i Aarhus, dog følgesgymnasiernes
indmelding, såfremt de har lagt en anden divisor til grund."
Da der er en problematisk historik i vores fordelingsudvalg om, hvordan
overbookning skal forstås, er det helt afgørende for det videre

samarbejde, at der er åbenhed om hvilken overbookning den enkelte
skole arbejder med. Viby Gymnasium ønskerderfor snarest muligt en
oversigt over elevtallet og den bagvedliggende forventning til

klasseantallet for hvert gymnasium i fordelingsudvalget.

Med venlig hilsen

Lone Sandholdt Jacobsen
Rektor

s
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Århus den 27.10.2021

Høringssvar til forslag til kapacitetsfastsættelse 2022-2023

Vi har modtaget forslag til kapacitetsfastsættelse og glæder os over at vores indstilling med en
kapacitetsnedsættelse er indarbejdet i dette forslag.
Det er dog med stor forundring, at vi kan konstatere, at der indstilles til kapacitetsopskrivning på Aarhus HF
& VUC.
Der er på HF i år en betydelig ledig kapacitet. Der er ledig HF-kapacitet både på Viby Gymnasium og på
Århus Akademi. Vi har derfor indstillet en kapacitetsnedskrivning.
I den nyeste udgave af forslaget indgår nu en kapacitetsopskrivning på Aarhus HF & VUC med 40 elever på
HF. Denne opskrivning forekommer meget problematisk, da dette vil kunne udfordre elevgrundlaget på de
øvrige HF-gymnasier.
Hvad der vækker yderligere forundring er formuleringen af følgemailen til dette forslag. Der står følgende:
”Aarhus HF & VUC har fået indarbejdet deres ordblinde og autister i deres kapacitet (dette
bør andre også sikre at de har)”.
Ud fra dette kan man få den opfattelse, at der aktuelt er optaget elever på Aarhus HF & VUC langt ud over
deres kapacitet. Dette sker samtidig med, at der er ledig kapacitet på andre skoler, og uden at dette har
været behandlet i fordelingsudvalget, og uden regionen har godkendt dette. Disse elever har
tilsyneladende også været holdt ude af de indberetninger, vi har skullet lave til regionen vedrørende antal
optagne elever.
Hvis denne antagelse er korrekt, må det betragtes som yderst problematisk, at man inden for det aktuelle
regelsæt vedrørende kapacitetsfastsættelse frit kan omgå disse regler ved at holde specifikke elevgrupper
og tilrettelæggelser ude af kapaciteten.
Det er vores vurdering, at der inden for den oprindeligt indmeldte kapacitet vil være plads til de HF-elever,
der er i Aarhus, da der aktuelt er ledig kapacitet på HF-området. En kapacitetsopskrivning på VUC er
dermed ikke nødvendig, og betragtes som uhensigtsmæssig. Det er derfor vores indstilling, at der ikke bør
foregå kapacitetsopskrivning på HF i den aktuelle situation.

Med venlig hilsen
Mette Jespersen
Rektor
Århus Akademi

Århus Akademi ∙ Gøteborg Allé ∙ 8200 Aarhus N ∙ Tlf. 87 39 16 80
www.aarhusakademi.dk ∙ kontoret@aarhusakademi.dk
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Aarhus, d. 25.10.21
Høringssvar fra Aarhus Katedralskole til administrationens forslag til kapacitet 2022/2023
Administrationen har foreslået at imødekomme skolens kapacitetsindmelding på 11 klasser svarende til
325 elever.
Bestyrelsen på Aarhus Katedralskole er meget tilfredse med, at skolens kapacitetsindmelding
imødekommes ud fra følgende begrundelser:
1. Skolen har gennem de sidste 13 år hvert år måttet afvise mange elever. Dette har været særligt
markant i de år, hvor der har været en kapacitetsbegrænsning. Desuden vil stoppet for optag af
elever på to af byens gymnasier utvivlsomt betyde et markant større antal ansøgere på de øvrige
gymnasier, og vi vil gerne bidrage til at rumme alle STX-elever i Aarhus.
2. En kapacitet på 11 klasser betyder, at skolens ressourcer herunder bygningsmassen udnyttes i
større omfang
3. 11 klasser sikrer at de sproglige studieretninger fortsat kan oprettes, hvilket ikke er muligt med en
kapacitetsbegrænsning. Dette styrker regionens sprogstrategi.
Aarhus Katedralskole har taget og vil fortsat tage et samfundsansvar og ser fordelene i at sikre en bred og
divers rekrutteringsbase, der afspejler det omkringliggende samfund. Aarhus Katedralskole støtter således,
at der også næste skoleår sker en omfordeling af de såkaldte KUO-elever.

Med venlig hilsen
Lone Eibye Mikkelsen
Rektor

Henning Kærsgaard
Bestyrelsesformand

Høringssvar vedrørende kapacitetsfastsættelse 2022/23
I forhold til kapacitetsfastsættelsen i Fordelingsudvalg Øst område synes den samlede STXkapacitet at være sat for højt.
Regionens administration anfører omkring det forventede søgetal at:
Befolkningsfremskrivningen for Aarhusområdet viser, at der kun forventes marginale ændringer i det samlede antal af ansøgere. Det er dog uvist, hvilken effekt situationen omkring det nu
overståede Covid-19 kapitel vil påvirke ansøgerantallet.
Kilde: Høring om forslag til kapacitetsfastsættelse 2022-2023, 11. oktober 2021, side 4
Ansøgertallet for elever i 1. g. ved skolestart 2021 var 3.474 STX -elever, inkl. Pre-IB elever.
Og der forventes at et lignende antal elever i 2022.
Grundlaget for forslaget til kapacitet tager, jvf. Regionens administration udgangspunkt i en
stram kapacitetsstyring:
Administrationens forslag til kapacitetsfastsættelse tager afsæt i opfordringen til stram kapacitetsstyring fra forligskredsen bag den nye elevfordelingsmodel. Det vurderes, at det vil være
hensigtsmæssigt at imødekomme den nye lovgivning på området, med henblik på, at der kan
ske en gradvis tilpasning af kapaciteten. Samtidig er det vurderingen, at der på grund af den
demografiske udvikling med faldende ungdomsårgange vil være behov for at se på kapaciteten i samtlige fordelingsudvalg.
Høring om forslag til kapacitetsfastsættelse 2022-2023, 11. oktober 2021, side 1
Her er Regionens indstilling en kapacitet på 3.615 ekskl. Pre-IB elever. Dette svarer til en ledig
kapacitet på minimum 4% ekskl. kapacitet til Pre-IB elever. I klasser svarer det til 5 tomme
klasser eller mere i Fordelingsområde Øst.
Endvidere bemærkes det, at i Regionens første udspil til kapacitetsfastsættelse (4. oktober
2021) indstilledes to forskellige bud på kapacitetsfastsættelse. Scenarie 1 inkluderede alle institutioner, som optog elever i 2021 og et alternativt scenarie 2, hvor AARHUS GYMNASIUM,
ikke kunne optage STX elever i 2022 (nulstilling).
I scenarie 1 var den samlede kapacitet 3.609 elever, heraf 140 elever og 5 klasser på AARHUS GYMNASIUM, Tilst. I scenarie 2 med nulstillingen blev kapaciteten nedsat til 3.585 elever
og 123 klasser. Ved nulstillingen af AARHUS GYMNASIUM, Tilst blev kapacitet således nedsat
med 24 elever og 1 klasse. Det virker mærkeligt at operere med to forskellige kapaciteter afhængigt af om AARHUS GYMNASIUM, Tilst nulstilles eller ej.
Regionens egne tal indikerer en betydelig overkapacitet, og vi vil opfordre til at genbesøge
grundlaget og beslutningen for kapacitetsfordelingen.

26. oktober 2021
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Den 2. november 2021

Høringssvar vedrørende forslag til kapacitetsfastsættelse 2022/2023
Administrationen ved Region Midt har sendt sit forslag vedr. kapacitet i skoleåret 2022/2023 i
fordelingsudvalg ØST i høring.
ÅSG havde meldt 10 klasser ind, med en teknisk optagekapacitet på 295 elever.
Begrundelsen herfor er, at
- Århus Statsgymnasium har siden 2011 været det mest søgte eller et af de to mest
søgte gymnasier i Århus
- ÅSG har indmeldt en kapacitet på 10 klasser hvert eneste år; der er således tale om
fastholdelse af status quo
- ÅSG er et velfungerende gymnasium, med resultater over gennemsnittet og en bred
elevsammensætning.
Af administrationens forslag fremgår det, at ÅSGs kapacitet for kommende skoleår fastsættes
til 308, med en teknisk optagekapacitet på 325, og desuden uden kapacitetsbegrænsning.
Baggrunden for de 11 klasser i stedet for 10 klasser er det større behov for kapacitet på de
øvrige stx-skoler i Århus, der er opstået efter den politiske aftale om at lukke for optag i 2022
på stx-udbuddet i hhv.Tilst og i Viby. Vi vil selvfølgelig gerne på ÅSG bidrage til at sikre, at der
fortsat er plads til alle stx-ansøgere, og vi er derfor klar til at optage 325 elever i 2022.
Samtidig vil vi støtte op om det fortsatte arbejde med at sikre en bred elevfordeling på alle
skoler i Århus. Vi har nu i Århus i flere år arbejdet med en KUO-model, og den ser ud til at
begynde at virke forstået også på den måde, at søgemønstrene begynder at rykke sig. Vi
synes derfor, det vil være ærgerligt ikke at fortsætte hermed næste år – det sidste år, inden
der kommer en national elevfordelingsproces.

Med venlig hilsen
Hanne Søndergaard Birkmose
Bestyrelsesformand
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Dorte Fristrup
Rektor

Århus Statsgymnasium
Fenrisvej 33, DK - 8210 Aarhus V
86 15 89 55
EAN: 5798000558793
asgpost@aarhusstatsgymnasium.dk
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Århus Statsgymnasium
Fenrisvej 33, DK - 8210 Aarhus V
86 15 89 55
EAN: 5798000558793
asgpost@aarhusstatsgymnasium.dk

Et endnu tættere zoom på søgetal til ÅSG i forhold til elevgrundlaget til udbudssstedet i Tilst
viser, at der heller ikke er nogen indikation af, at søgningen fra lokalområdet i Sabro og Tilst til
ÅSG er steget markant, samtidig med at søgningen til Langkær/Tilst er faldet:

2015
29

2016
38

8381 Tilst og
8471 Sabro
Kilde: Intern optælling i Ludus
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2017
46

2018
33

2019
40

2020
39

Århus Statsgymnasium
Fenrisvej 33, DK - 8210 Aarhus V
86 15 89 55
EAN: 5798000558793
asgpost@aarhusstatsgymnasium.dk

