Fra: Anders Kjærulff <ANDKJU@rm.dk>
Sendt: 16. marts 2021 20:59
Til: Jakob Thulesen Dahl <jd@skanderborg-gym.dk>
Cc: Henrik Lodberg <Henrik.Lodberg@ru.rm.dk>; Kim Kofod Hansen <Kim.Kofod.Hansen@ru.rm.dk>; Ruth
Irene Strøm <Ruth.Stroem@ru.rm.dk>; Bente Fischer <Bente.Fischer@stab.rm.dk>
Emne: Re: Skanderborg - kapacitetsfastsættelse

Kære Jakob
Tak for din mail med forslag til håndtering Skanderborg-kapacitetsfastsættelse.
Jeg vil bringe dit forslag frem til politisk behandling, sådan at det kan indgå i udvalgets behandling
den 23. Marts 2021.
Til din information endte mødet i Udvalget for Regional Udvikling i går med, at udvalget ønsker sig
flere data, før de atter mødes den 23. Marts 2021.
Derefter er tidsplanen, at Forretningsudvalget og Regionsrådet behandler “gymnasiesagen” den
25. Marts 2021.
Skulle vi i sagsforeberedelsen få behov for uddybende informationer, er det godt at vide, at vi kan
vende tilbage til dig.
Dbh
Anders

Med venlig hilsen
Anders Kjærulff
Koncerndirektør i Region Midtjylland
Mail: andkju@rm.dk
Mobil: 20167347
Sendt fra min iPad

Den 16. mar. 2021 kl. 13.31 skrev Jakob Thulesen Dahl <jd@skanderborg-gym.dk>:
Kære Anders
Jeg kan forstå, at der er opstået betydelig uro om administrationens indstilling at Skanderborg Gymnasium
skal have en kapacitet svarende til 10 klasser.

Jeg kan også forstå og jeg har i den forbindelse set det brev, der er sendt rundt blandt
regionsrådsmedlemmerne fra Flemming Knudsen, at Viby Gymnasium mener, at vi alene har det sigte med
en optagelseskapacitet på 10 klasser, at kunne optage elever der er fordelt til Viby Gymnasium.
Jeg skrev allerede i forbindelse med regionsrådets behandling før jul og igen i mit høringssvar til ministeriet
i januar, at vi på ingen måde er interesseret i at optage elever der har søgt en skole i Aarhus som 1. prioritet
og derefter er fordelt til Viby Gymnasium, men som har Skanderborg Gymnasium som 2. eller 3. prioritet
- eller den unge der bor i Skanderborg men som har søgt Katedralskolen, Marselisborg og Statsgymnasiet –
og efterfølgende er tilbudt plads på Viby Gymnasium. Begge typer må blive på Viby.
Jeg vil gerne indgå en specifik ventelisteaftale med Viby Gymnasium – at Skanderborg Gymnasium ikke kan
optage elever der er fordelt til Viby Gymnasium.
Men jeg vil også gerne kunne tilbyde 1. prioritetsansøgerne i Skanderborg Kommune en plads på den skole
de har søgt. Jeg vil også gerne kunne være fleksibel i forhold til unge der fx fortryder deres efterskole eller
fortryder at de har valgt det lokale HHX tilbud og gerne vil skifte, ligesom der altid er tilflyttere til området
hvor vi også bør kunne være behjælpelige med en plads. Det sidste gælder igennem alle de tre skoleår.
Så jeg vil gerne foreslå et kompromis:
Skanderborg Gymnasium tildeles I 2021 en optagelseskapacitet på 280 elever.
(i praksis 286, fordi vi regner med at der falder elever fra – grundpointen er at Skanderborg Gymnasium
skal IKKE afvise ansøgere.)
Skanderborg Gymnasium forpligter sig på ikke at optage elever der er fordelt til Viby Gymnasium
(og med opmærksomhed på eventuelle elever der er fordelt til Viby Gymnasium og som efterfølgende
melder sig ind på fx HHX – og som så derefter søger Skanderborg Gymnasium. I praksis må vi have en liste
med de elever der ikke kan optages på Skanderborg Gymnasium fordi de er tilbudt plads på Viby
Gymnasium).
Skanderborg Gymnasium kan i konkrete tilfælde, udover kapacitet optage tilflyttere til Skanderborg eller
unge der har fortrudt et valg om efterskole o.lign.

Du er velkommen til at ringe hvis du har spørgsmål.
Venlig hilsen
Jakob Thulesen Dahl
rektor
Skanderborg Gymnasium
Tlf.: 2143 9758

