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Bilag 
til Regionsrådets 

møde den 28. marts 2007 

Punkt nr. 29  

Godkendelse af forpligtende samarbejder på gymnasieområdet 



(Forslag efter møde i koordinationsgruppen 19. januar 2007) 
  
Procedure for fordeling af ansøger til gymnasiet og hf 
Denne beskrivelse af procedure for kapacitetskoordinering, optagelse og fordeling af ansøgere 
refererer til LOV nr. 575 af 9. juni 2006, BEK nr. 1341 af 8. december 2006 samt vejledning om 
Forpligtende samarbejder (Sagsnr.: 164.271.031) og udateret notat fra Uvm om 
Kapacitetsfastsættelse for 2007/2008.  
 
Region Midt opdeles i fire forpligtende samarbejder, der følger de gamle amtsgrænser inden for 
regionen. Det er afgørende for en hensigtsmæssig kapacitetsudnyttelse, at der er tæt samarbejde om 
fordelingen af ansøgere mellem de fire forpligtende samarbejder i Regionen samt med de 
tilgrænsende samarbejder i naboregionerne (jf. optagelsesbekendtgørelsens § 41). Se i øvrigt bilagte 
svar fra Uvm om muligheden for at oprette fordelingsudvalg på tværs af regionsgrænser.   
 
Procedure for kapacitetsfastsættelse for optaget 2008 er ikke beskrevet.  
  
Hovedlinierne i fordelingsarbejde foreslås som følger: 
a. Uvm har fra amterne information om de enkelte skolers kapacitet for optaget 2007. Det fremgår 
af notat fra Uvm, at tallene er de politisk vedtagne pr. 1. november 2006. Den enkelte skoles 
samlede kapacitet opdeles ikke i stx-klasser, hf-klasser mv. Elevkapaciteten beregnes på baggrund 
af de respektive amtslige klasse- og ’fordelingstal’ (klassekvotienter). Det forventes, at 
bruttoklassekvotient pr. ultimo marts i gennemsnit i regionen er 29 for gymnasiet og 34 for hf.  
Bruttoelevtallet er forventede kvalificerede ansøger (efter optagelsesprøverne) og indeholder 
empirisk begrundet frafald inden 20. skoledag.     
* Regionssekretariatet indhenter om nødvendigt materiale fra skolerne, bl.a. oplysning om optag af 
grundforløbsklasser/hf-klasser i hhv. i 2005 og 2006 (gym) / 2006 (hf).    
 
b. Umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb kvitteres for hver enkelt ansøgning. Der medsendes 
kvitteringsskrivelsen orientering om optagelsessamtaler. Skoler, der inden for den fastlagte 
kapacitet har plads til alle kvalificerede ansøgere, kan samtidigt meddele de kvalificerede ansøgere, 
at de er optaget på skolen. (Opt.bek. § 2, stk. 1)  
* Regionssekretariatet udformer forslag til følgebrev til ansøgerne. Brevet indeholder bl.a. 
information om, at ansøgere, der har søgt skoler uden kapacitet til at kunne optage alle kvalificerede 
ansøgere, først den 10. maj (efter afholdelse af fordelingsudvalgsmøde) kan forvente brev om, 
hvilken skole ansøgeren er optaget på. Brevet orienterer om gældende regler for obligatorisk 
optagelsesprøve (for ansøgere, der ikke aflægger krævede afgangsprøver) og om 
optagelsesprøve/samtale for ansøgere, der aflægger krævede prøver, men som er indstillet til 
optagelsesprøve.      
   
c. Inden udgangen af marts sender skolerne opgørelse over antallet af ansøgere til 
regionssekretariatet. Det oplyses, hvor mange ansøgere, der forventes optaget på skolen inden for 
kapaciteten. Desuden oplysning om, hvor mange ansøgere, der hhv. er ’i overskud’ og ’ledige 
pladser til’ inden for kapaciteten.  
* Regionssekretariatet udarbejder instruktion om, hvorledes lister over ansøgere udformes. 
     
d. Uge 15 i 2007 - den 12. april, kl. 9, i Viborg - indkaldes fordelingsudvalgene i regionen til et 
samlet fordelingsudvalgsmøde for alle gymnasier og hf-kurser.  



* Regionssekretariatet udsender inden fordelingsudvalgsmødet information til alle skoler om det 
forventede, samlede klassetal i 2007 i regionen. Ligeledes foreligger til alle skoler oplysning om, 
hvor mange kvalificerede ansøgere/ledige pladser, den enkelte skole har hhv. i overskud/plads til. 
 
e. Fordelingsudvalgenes indledende ’fællesmøde’ afklarer, hvilke overordnede problemstillinger der 
skal tages stilling til. Dette kunne f.eks. være betingede forhold vedrørende optagelse af stx/hf/IB 
klasser på de enkelte skoler, skolers særlige forhold (Silkeborg – skolens størrelse forhold til 
kapacitet, Tørring - skolens forhold til naboregionen, Lemvig – skolens klasseoprettelse i det hele 
taget eller ’det centrale Århus’ komplekse elevflytninger’) 
 
f. Efter en overordnet afklaring af opgaver fortsætter mødet opdelt i de fire 
fordelingsudvalg/undergrupper, hvor der skal findes løsninger på fordelingen af 
’overskudsansøgere’. Der kan være grænseproblemer, der skal løses på tværs af de enkelte 
fordelingsudvalg. Alt i alt er det forhold, vi er bekendte med og har løst i helhedens interesse 
tidligere. En væsentlig ændring er dog, at man hverken kan lave dominoflytninger (flytninger af 
ansøgere gennem en skole, der inden for sin kapacitet har plads til alle sine ansøgere) eller 
flytninger med det formål at danne hele klasser.     
 
g. Der resterer herefter en problematik, der skal løses enten ved inddragelse af naboregioner eller 
ved mere konkrete udvekslinger på ansøgerniveau efter aftale skolerne imellem. ’Hvem sender 
hvilke ansøgere hvorhen?’ 
* Regionssekretariatet udformer i samarbejde med fordelingsudvalgene kriterier for, hvilke 
ansøgere der skal fordeles til en anden institution end deres 1. prioritet, og hvilke ansøgere der kan 
få opfyldt deres 1.prioritet (optagelsesbek. § 37, stk. 2)            
 
h. Der afholdes optagelsesprøver for så mange af de ’måske egnede’ som muligt, så tidligt som 
muligt. Det vil i henhold til optagelsesbekendtgørelsen sige de tre første dage i maj (uge 15). Det er 
praktisk, om den enkelte skole i god tid forinden har gjort sine afleverende skoler opmærksom på, 
hvornår optagelsesprøverne ligger.   
 
i. Der sendes fra alle skoler brev ud til ansøgerne den 9. maj om, hvilken uddannelse/skole de er 
optaget på. 
* Regionssekretariatet udformer følgebrev, der skal indeholde besked om, at optagelsen er betinget 
af, at de gennemfører de planlagte, afsluttede afgangsprøver. Desuden redegøres for 
klageproceduren, herunder at 24. maj er frist for indsigelse over for fordelingsudvalgets afgørelse 
(ønske om optagelse på anden skole). Koordinationsgruppen drøfter med regionen, hvilken 
funktioner fordelingsudvalgenes sekretariat varetager (telefonisk servicering, registrering af 
indsigelser mv.)  
 
j. I uge 27, den 3. juli, mødes koordinationsgruppen for at afslutte behandlingen af indsigelser om 
skoletildeling og for at formidle plads til ikke rettidige ansøgere, der har søgt skoler uden kapacitet 
til at optage disse ansøgere. Skoler med ledig kapacitet kan løbende optage ikke rettidigt indkomne 
ansøgere, mens skoler uden ledig kapacitet sender disse ansøgere videre til fordelingsudvalgenes 
sekretariat. Dette gælder frem til 20. skoledag. Herefter ligger afgørelse om optagelse alene hos den 
ansøgte skole. 
 
Ref./ole 
 



På koordinationsudvalgsmødet d. 19. januar 2007 blev det besluttet at foreslå 4 
forpligtende samarbejder, der følger de gamle amtsgrænser inden for regionen. 
Beslutningen blev truffet på trods af modstand fra repræsentanten fra det gamle Viborg 
Amt, for hvem det var umuligt at komme igennem med synspunkter og ønsker fra de 
rektorer, hun repræsenterede, og derfor endte mødet som det gjorde. .  
   
Beslutningen om 4 fordelingsudvalg inden for de gamle amtsgrænser finder vi både 
uhensigtsmæssig og i strid med UVM’s vejledning om forpligtende samarbejder:  
 

• Forslaget vil resultere i en kraftig skævvridning i regionen med forpligtende 
samarbejder af meget uens størrelse, ét meget stort, ét stort samt to små 
forpligtende samarbejder. Vi forstår ikke rationalet bag at følge de gamle 
amtsgrænser.  

• Forslaget efterlader de fire Viborg Amts gymnasier i et forpligtende samarbejde, der 
er for lille.  Vejledningen fastslår udtrykkelig, at et forpligtende samarbejde ikke må 
blive for lille og nævner 5 institutioner som minimum.  

• Vejledningen lægger ved etablering af et forpligtende samarbejde vægt på en 
sammenhængende geografi og elevernes mulighed for at bruge offentlige 
transportmidler til og fra skolen. Det foreliggende forslag tager slet ikke hensyn til 
disse forhold, hvilken sammenhæng er der mellem Grenå og Silkeborg, Odder og 
Randers for blot at tage et par eksempler?  

• Skolerne i det lille midtjyske fordelingsudvalg vil med forslaget blive udelukket fra at 
deltage i diskussioner om forhold, som de har en væsentlig interesse i. Vi finder 
således ikke, at vi med det foreliggende forslag får en rimelig placering i 
regionssamarbejdet.  

 
4 forpligtende samarbejder i Region Midt ser vi som et fornuftigt antal, det er alene 
sammensætningen, vi er uenige i. Det er næppe muligt at lave 4 grupper, der på alle 
områder hænger logisk sammen, men vi mener følgende model hænger i langt hørere 
grad opfylder de formelle krav samt stiller alle skoler i regionen mere rimeligt. Den foreslås 
derfor som alternativ til forslaget fra koordinationsmødet:  
 

• Århus incl. Djursland og Odder 
• Vestjylland (gamle Ringkøbing Amt) 
• Midtjylland med Skive, Viborg, Silkeborg, Randers og Faurskov kommune 
• Horsens-området.  

 
De fire rektorer fra det gamle Viborg Amt modsætter sig forslaget fra 
koordinationsudvalget og peger i stedet på ovenstående alternativ. Hvis 
koordinationsudvalgets beslutning fra den 19. januar fremsendes til regionen ønsker vi 
denne mindretalsudtalelse medsendt.  
 
På vegne af rektorerne fra Skive Gymnasium og HF, Viborg Gymnasium og HF, 
Bjerringbro gymnasium og Viborg Katedralskole.  
 
Finn Rasmussen,  
Erling Østergaard.  
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