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Høring om forslag til kapacitetsfastsættelse 2022-2023

Kære rektorer
Tak for de modtagne indstillinger til kapacitetsfastsættelse for optageåret 2022-2023. Vi sender hermed administrationens forslag til kapacitetsfastsættelse i høring, og skal bede om jeres høringssvar senest
mandag den 27. oktober 2021. Høringssvar bedes sendt til: henning.tjoernelund@ru.rm.dk eller ruth.stroem@ru.rm.dk.
Regionsrådet skal som led i sin opgave i forhold til at koordinere udbuddet af ungdomsuddannelser årligt informere Børne-og Undervisningsministeriet om den samlede kapacitet for den almene studentereksamen (STX) og 2-årigt HF i Region Midtjylland. Det sker på baggrund af en indmelding fra de fire forpligtende samarbejder. Såfremt
Regionsrådet ikke er enige i den kapacitet, som bliver indmeldt fra
skolerne, kan regionen indstille deres eget forslag til Børne- og undervisningsministeren vedrørende kapaciteten.
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.
Der er anvendt to overordnede principper i udarbejdelsen af kapacitetsforslagene:
- Kapaciteten er for alle stx- og hf-institutioner justeret således, at den
afspejler det faktiske antal ansøgere som institutionen havde i 2021.
- At behovet for pladser i et fordelingsområde er justeret i forhold til
det forventede samlede antal ansøgere.
Med udgangspunkt i disse principper har administrationen udarbejdet
et forslag til kapacitetsfastsættelse for hver af de forpligtende samarbejder. Forslagene adresserer de forskellige problemstillinger, der findes i de enkelte fordelingsudvalg. Der findes primært to udfordringer,
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der skal håndteres: den demografiske udvikling med faldende ungdomsårgange og elevsammensætningen på udfordrede skoler. Problemstillingen med ventelister, hvor elever hentes tilbage til de afgivende skoler forventes at aftage, da det fra den 1. januar 2022 ikke er
tilladt at have ventelister. Eventuelle flytninger må kun gennemføres,
hvis der er trivselsproblemer, og kun når det er aftalt mellem skolernes
rektorer.
Kapaciteterne for de enkelte fordelingsudvalg bliver gennemgået i det
følgende.
Som følge af de overordnede principper skæres alt "tom kapacitet"
væk, og alle gymnasierne tildeles i udgangspunktet den kapacitet, der i
store træk svarer til deres ansøgerantal i 2021. Kapaciteten er dertil
tilpasset ud fra en vurdering af tidligere ændringer i søgetallet og befolkningsfremskrivninger.
I bilag 1 findes det samlede overblik over de forskellige forslag. Bilag 2
indeholder en oversigt over sidste års ansøgere og elever, mens bilag 3
indeholder befolkningsfremskrivninger og elevprognoser for de 15 årige, de 16 årige og de 15-16 årige. Bilag 4 indeholder de enkelte skolers begrundelser for kapacitetsønsker.
Der er udarbejdet et statistisk og oplysende materiale, der beskriver
gymnasierne og deres optageområder fordelt på postnummerområder,
samt data for antallet af STX-elever i de enkelte kommuner. Ligeledes
er der udarbejdet faktaark for hvert gymnasium, som også har et
oversigtskort over gymnasiets optageområde.

Fordelingsudvalg ØST
Forudsætningen for kapacitetsstyring er, at der ikke er tom kapacitet,
hvorfor administrationens forslag skaber sammenhæng mellem kapacitet og det forventende antal ansøgere baseret på indeværende års optagetal. Der lægges derfor op til fjernelse af ”tom kapacitet” på Silkeborg Gymnasium, Randers HF og VUC, Randers Statsskole, Paderup
Gymnasium. For Aarhus HF og VUC, Th Langs HF og VUC, Århus Akademi, Odder Gymnasium, Skanderborg Gymnasium, Grenaa Gymnasium og Syddjurs Gymnasium (tidligere Rønde Gymnasium) anvendes

den kapacitet, som skolerne senest har indmeldt.
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(1) De celler, der er markeret med grønt betyder, at der er/indstilles et kapacitetsloft.
(2) I kapaciteten for Paderup Gymnasium er indeholdt en særlig STX-autistklasse. Dette
betyder at der er en samlet kapacitet på 207 (7 klasser) almindelige ansøgere og en lille
klasse på 12 autistiske ansøgere.
(3) I tallet for Aarhus HF og VUC indgår kapacitet på 40 elever, som dækker over en
klasse med diagnosticerede ordblinde og en klasse ASF-elever (autisme).

Børne- og Undervisningsministeriet meddelte den 4. oktober, at Aarhus
Gymnasium, Tilst og Viby Gymnasium, er blandt de gymnasier, der
skal stoppe for optag i et år, så de ifølge forligspartierne kan få en frisk
start. For Aarhus Gymnasium, Tilst gælder det, at de ikke må optage
STX og HF ansøgere i det kommende skole år, mens Pre-IB er undtaget det midlertidige stop for optagelse. For Viby Gymnasium er det
alene STX-afdelingen, der er omfattet af det midlertidige optagelsesstop, mens HF afdelingen ikke er omfattet.
Den nye situation betyder, at kapaciteten fra Aarhus Gymnasium, Tilst
og Viby Gymnasium skal fordeles til de øvrige gymnasier i Aarhus-området. Administrationen har derfor kontaktet skolerne med henblik på
at modtage nye kapacitetsindmeldinger, der er tilpasset den nye situation.
Fordelingsudvalgets formand har på vegne af gymnasierne i Aarhus
meddelt, at hvis der skulle vise sig behov for ændringer i kapaciteten i
opad- eller nedadgående retning, så vil fordelingsudvalget sikre at alle
ansøgere vil få opfyldt deres retskrav om optagelse på gymnasiet.
Administrationen lægger i det reviderede kapacitetsforslag op til følgende fastsættelse af kapaciteten for gymnasierne i Aarhus-området:
Det midlertidige stop for optag på Aarhus Gymnasium, Tilst og Viby
Gymnasium svarer til, at der fjernes kapacitet på 13 klasser i Aarhusområdet, hvoraf der var oprettet 8 klasser (dvs. at 5 klasser var "tom
kapacitet"). Da der forventes samme antal ansøgere næste år som in-
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deværende år, er der fordelt 8 klasser ud på de eksisterende gymnasier i forhold til kapaciteten for skoleåret 2021/22.
Ud over den kapacitet som skolerne allerede har indmeldt, og som blev
drøftet på URU-mødet den 4. oktober 2021, vurderede administrationen, at ud over den allerede indmeldte kapacitet skulle kapaciteten
øges yderligere på de fire nedenstående gymnasier. Administrationen
vurderede, at Odder Gymnasiums kapacitet bør hæves fra 7 til 8 klasser, hvorved de kan optage elever fra Viby Gymnasiums optageområde
omkring Beder og Mårslet. Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Aarhus Statsgymnasium er de skoler, der ligger nærmest
Aarhus Gymnasium, Tilst og Viby Gymnasiums optageområder, hvorfor
deres kapacitet er øget til 11 klasser.
Efter at administrationen har været i kontakt med de fire Århusgymnasier har de tilpasset deres kapacitetsindmeldinger således, at de svarer
til det forventede ansøgerantal. Da der efter elevfordelingen forventes
et vist frafald, er divisoren fastsat til 29,5 for gymnasierne i Aarhus,
dog følges gymnasiernes indmelding, såfremt de har lagt en anden divisor til grund. I den forbindelse skal det i øvrigt bemærkes, at der
med de nye regler ikke er tilladt at oprette ventelister.
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 Covid19 kapitel vil påvirke ansøgerantallet.

Begrundelser for kapaciteten på de enkelte gymnasier:
Aarhus Gymnasium, Tilst – Undervisningsministeriet besluttede den
4. oktober, at der ikke skulle optages nye elever i 2022/23, med undtagelse af Pre-IB.
Viby Gymnasium - Undervisningsministeriet besluttede den 4. oktober, at der ikke skulle optages nye stx-elever i 2022/23.
Odder Gymnasiums kapacitet øges fra 207 til 236, hvilket svarer til
skolens seneste kapacitetsindmelding den 5. oktober 2021.
Favrskov Gymnasium havde sidste år 277 1. prioritetsansøger og
kunne derfor optage alle. Favrskov har bedt om en kapacitet på 295,
men det er vurderingen, at 280 er tilstrækkeligt til at optage deres 1.
prioritetsansøgninger. Gymnasiet har fælles optageområde med Bjerringbro Gymnasium, og det er derfor nødvendigt at begrænse deres
kapacitet af hensyn til Bjerringbro Gymnasium.
Egå Gymnasium har tilstrækkelig kapacitet til at optage alle 1. prioritetsansøgere. Gymnasiet trækker elever fra Hornslet og Ebeltoft. Egaa
Gymnasium havde en kapacitet på 266 sidste år og har indmeldt en
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kapacitet på 295, som imødekommes, da Syddjurs Gymnasium vil have en klasse mindre i det kommende skoleår.
Syddjurs Gymnasium (tidligere Rønde Gymnasium) har reduceret
deres kapacitet med 1 klasse og vil derfor ikke kunne optage afviste
ansøgere fra bl.a. Aarhus Katedralskole, hvorfor der er behov for at
øge kapaciteten på Egaa Gymnasium. Den indmeldte kapacitet på 118
imødekommes.
Aarhus Statsgymnasiums kapacitet øges fra 266 til 325, hvilket svarer til skolens seneste kapacitetsindmelding den 5. oktober 2021. Aarhus Statsgymnasiums kapacitet sættes op for at kunne optage flere
ansøgere fra Tilst.
Marselisborg Gymnasiums kapacitet øges fra 266 til 325, hvilket
svarer til skolens seneste kapacitetsindmelding den 5. oktober 2021.
Gymnasiet har fælles optageområde med Viby Gymnasium. En særlig
opmærksomhed i denne forbindelse er, at Marselisborg Gymnasium
har tre ESAA klasser, hvilket betyder, at der er plads til relativt få ansøgere fra lokalområdet.
Aarhus Katedralskoles kapacitet øges fra 295 til 325, hvilket svarer
til skolens seneste kapacitetsindmelding den 5. oktober 2021. Aarhus
Katedralskole har en stærk profil på det sproglige område. Et mindre
udbud vil kunne betyde, at især de sjældent udbudte sprogretninger i
mindre grad kan oprettes. Skolens kapacitet hæves for at imødekomme mangel på kapacitet pga. det midlertidig stop for optag på Viby
Gymnasium og Aarhus Gymnasium, Tilst.
Skanderborg Gymnasiums indmeldte kapacitet er på 280, hvilket er
lidt højere end det nuværende niveau på 275. Ud fra Skanderborg
Gymnasiums befolkningsfremskrivning forventes det hermed, at gymnasiet kan optage de ansøgere, der har gymnasiet som 1. prioritet.
Risskov Gymnasium har anmodet om at få sat kapacitet op fra 266
til 295 elever, hvilket imødekommes, da gymnasiet optager ansøgere
Aarhus Gymnasium, Tilsts optageområde.
Kapacitetsbegrænsninger
Administrationen ligger i det reviderede kapacitetsforslag op til, at der
fastsættes kapacitetsbegrænsninger på følgende gymnasier:
Silkeborg Gymnasium – reduceres fra 530 til 502, hvilket svarer til sidste års ansøgertal på 498 og fordi den kapacitetsaftale, der er vedtaget
af det forpligtende samarbejde i NORD, forudsætter, at der ikke er
"tom kapacitet" på de omkringliggende gymnasier.
Randers Statsskole – havde sidste år et ansøgertal på 216, men har
ønsket en kapacitet på 325. Idet Randers Statsskole tidligere har haft
højere ansøgertal omkring 280-300 vurderes det, at sidste års ansø-
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gertal er udtryk for et tilfældigt udsving. Det anbefales derfor, at kapacitetsloftet sættes til 280, for at undgå "tom kapacitet".
Paderup Gymnasium har de seneste fem år haft et ansøgertal, der har
ligget mellem 152 og 228 (168 sidste år). Kapacitetsloftet sættes til
219 for at undgå "tom kapacitet". Den lidt "skæve" kapacitet i forhold
til klassetallet, skyldes at Paderup Gymnasium har en særlig autistklasse med kun 12 elever.
Ud fra sidste års søgetal anbefales det, at Randers HF og VUC pålægges et kapacitetsloft på HF, for at nedlægge "tom kapacitet". I fordelingsudvalg ØST er den nuværende kapacitet på 1400 HF-pladser,
mens antallet af ansøgere på ansøgningstidspunktet den 1. marts 2021
var på 875. HF har en relativ stor eftertilmelding, hvilket betød at der
ved skolestart august 2021, var 1176 elever tilmeldt HF. Kapacitetstilpasninger på HF har traditionelt ikke været foretaget, men med de nye
regler der skal gælde fra 2022, hvor de gymnasiale uddannelser HHX,
HTX, HF og STX alle skal indgå i fordelingen på lige vilkår, så er den
foreslåede kapacitetsfastsættelse en måde at lave en blød start og en
retningsviser for, at der også kommer kapacitetsstyring på HF-område.
Administrationen anbefaler derfor, at forslaget for fordelingsudvalg
ØST følges, hvilket betyder at der kun laves kapacitetslofter, der begrænser "tom kapacitet" på skoler uden for Aarhus.

Fordelingsudvalg NORD
Forslag til kapacitetsfastsættelse i NORD følges af administrationen, da
der i NORD er lavet en kapacitetsaftale, der betyder at man har reduceret kapaciteten til et minimum, men samtidig har aftalt at øge kapaciteten, hvis ansøgertallet ændre sig. Dette er muligt, når gymnasierne
ikke er pålagt kapacitetslofter.

Der har tidligere også været enighed blandt gymnasierne i fordelingsudvalg NORD om den indmeldte kapacitet.
Den samlede indmelding fra fordelingsudvalg NORD har betydet en betydelig reduktion og fjernelse af "tom kapacitet" i forhold til den tidligere kapacitet. Denne aftale åbner op for, at Bjerringbro Gymnasium kan
opnå det minimale antal elever, som er på 84.
Kapaciteten for Viborg Gymnasium fastsættes til 130 ansøgere. Søgetallet for 2021 er på 144 elever, men Viborg Gymnasium har i forde-
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lingsøjemed accepteret en etårig reduceret kapacitet for at imødekomme Bjerringbro Gymnasium. Hvis det skulle vise sig, at 1 prioritetsansøgerantallet til Viborg Gymnasium er højere end 130 elever,
hæves kapaciteten for gymnasiet til det, der svarer til gymnasiets 1.
prioritetsansøgere, dog ikke højere end 196. Eksempelvis, hvis der
som i 2021 er 144 ansøgere, der har Viborg Gymnasium som 1. prioritet, så fastsættes kapaciteten til 144. Samme forhold gør sig gældende
for Skive Gymnasium og HF.
Der er i fordelingsudvalget stor bekymring for, at kapaciteten i fordelingsudvalg ØST får lov at stige, hvilket er begrundelsen for, at der skal
ske en begrænsning af kapaciteten på Silkeborg Gymnasium og
Favrskov Gymnasium.
Det forventes, at det primært er ansøgere fra Viborg Katedralskole der
kan fordeles til Bjerringbro Gymnasium, men det forudsætter den
stramme kapacitetsstyring på Viborg Gymnasium og HF, Silkeborg
Gymnasium og Favrskov gymnasium, således at ansøgere ikke blot
overføres til disse.

Fordelingsudvalg SYD

Der er i fordelingsudvalg SYD enighed om den indmeldte kapacitet.
Fordelingsudvalg SYD har ikke indmeldt ændringer i forhold til tidligere
år. Der er ikke blevet fordelt elever i området i det sidste år. Det skal
bemærkes at Tørring Gymnasium tidligere er blevet overflyttet til fordelingsudvalget i trekantområdet. Det skete på baggrund af det gældende søgemønster, hvor der var et større sammenfald med søgningen
af elever fra region Syddanmark. De to udbydere af HF har i de forgangne år hævet deres kapacitet på skift, når der har været behov for
det på bl.a. pga. af sene eftertilmeldinger, hvilket der også ligges op til
fremadrettet.
Region Syddanmark har henvendt sig til Region Midtjylland for at drøfte en mulig kapacitetsbegrænsning af Horsens Gymnasium, da kapacitetsbegrænsninger i Vejle ikke på nuværende tidpunkt har haft den
ønskede effekt, bl.a. pga. faldende ansøgertal. Administrationen er i
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øjeblikket i dialog med Region Syddanmark vedrørende en analyse af
søgemønsteret i trekantområdet.

Fordelingsudvalg VEST
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(1) De celler der er markeret med grønt betyder at der er/indstilles et kapacitetsloft.
(2) Der er en særlig autist-klasse på Herning Gymnasium

Skolerne i det forpligtigende samarbejde VEST har meldt den samme
kapacitet ind som forrige år. Forslaget betyder udelukkende beskæring
af "tom kapacitet", som foretages på stort samtlige gymnasier, da den
indmeldte kapacitet ligger væsentlig over det behov der er i området.
Den høje overkapacitet hos fordelingsudvalgets gymnasier betyder, at
der ikke fordeles ansøgere i området.

Afsluttende bemærkninger
Administrationen skal anmode skolerne om at indsende deres høringssvar senest mandag den 27. oktober 2021
Herefter vil den politiske proces følge nedenstående tidsplan
Mandag 11.10
Mandag 27.10

Forslag til kapacitetsfastsættelse sendes i høring hos skolerne og i naboregionerne.
Høringssvar indsendes til regionen.

Onsdag 15.12
Torsdag 16.12

Kapacitetsforslaget behandles af regionsrådet.
Kapacitetsindstilling sendes til undervisningsministeriet.

Venlig hilsen

Anders Kjærulff
Koncerndirektør
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Bilag 3 – Befolkningsfremskrivninger og elevprognoser.
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4a - Skolernes begrundelser for den indmeldte kapacitet i ØST
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4b - Skolernes begrundelser for den indmeldte kapacitet i NORD

Side 32

Side 33
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4d - Skolernes begrundelser for den indmeldte kapacitet i VEST
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