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Kære Henning. 

Som du ved, har vi i Fordelingsudvalg ØST inden for en 
meget kort tidsramme meget intensivt drøftet muligheden 
for at fastsætte lokale fordelingsregler ved elevoptaget i 
foråret 2020. To udvalgsmedlemmers bestyrelser, nemlig 
Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium, har nemlig anmodet 
fordelingsudvalget om at fastsætte sådanne, jf. § 12 a i 
lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om 
institutioner for erhvervsrettet uddannelse (nr. 1562 af 
27. december 2019). 

Trods tidspres har udvalgsmedlemmerne arbejdet grundigt og 
seriøst med anmodningen, og vi har haft en god og saglig 
tone undervejs. 

I den forbindelse har vi diskuteret flere modeller. Selv om 
alle parter har vist velvilje med hensyn til at bidrage til 
at løse udfordringerne med elevsammensætningen på 
særligt to af Aarhus-gymnasierne, har det ikke været 
muligt at opnå fuldstændig enighed om nogen af de i 
udvalget fremlagte modeller. 

En model for elevfordeling har dog opnået støtte fra et 
stort flertal af udvalgsmedlemmerne. Det drejer sig om 
vedhæftede papir. 

På sit møde den 7. januar 2020 har et stort flertal i 
Fordelingsudvalg ØST derfor vedtaget at lade det 
vedhæftede forslag til fordelingsprincipper være 
udvalgets svar på anmodningen fra de ovennævnte skolers 
bestyrelser. 

Forslaget betinges af, at muligheden for at fastsætte et 
kapacitetsloft ikke tages i anvendelse. Endvidere er 
gymnasierne i Grenaa, Randers og Silkeborg undtaget fra den 
nævnte fordelingsdivisor på 28,0, da det vurderes, at 
disse skoler, grundet deres geografiske placering, ikke har 
mulighed for at bidrage til at bringe elever i fordeling af 
betydning for spørgsmålet om elevsammensætningen på 
Aarhus-gymnasierne. 

Med venlig hilsen 

Allan Friis Clausen 
Formand for Fordelingsudvalg ØST 
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Aarhus, den 7. januar 2020 

 

Fordelingsudvalg Øst: Forslag til fordelingsprincipper 2020 

Med henblik på at sikre et fornuftigt antal unge til fordeling fra overansøgte skoler til skoler med ledig 
kapacitet samt sikre, at fordeling kan ske uden anvendelse af kapacitetsbegrænsning på udvalgte (eller alle) 
skoler, foreslås følgende retningslinjer for arbejdet med fordeling af ansøgere til STX i 2020. 

- Fordelingsdivisor aftales til 28,0 for alle skoler i Fordelingsudvalg Øst – med undtagelse af skolerne i 
Grenaa, Randers og Silkeborg. Ved at sætte fordelingsdivisoren til 28 bringes langt flere elever i 
fordeling end i 2019. 

- Skolers kapacitet fastholdes til den af skolerne indmeldte klassekapacitet pr. december 2019 – men 
regnes som 28,0 * antallet af klasser, igen med undtagelse af skolerne i Grenaa, Randers og 
Silkeborg. 

- Elever fordeles. Ved fordeling vurderes på den enkelte skole, hvor stort frafald man regner med ved 
optagelsesprøven. Der anvendes KUO-fordeling, se nedenfor. 

- Efter fordeling behandles eventuelle klagesager på et fælles møde. 
- I perioden fra dagen efter klagemødet til dagen efter efterårets tælledag er der enighed om, at der 

ikke flyttes elever udover i helt særlige tilfælde. Dette sikrer skoler, der modtager elever i fordeling, 
tid til og mulighed for at få disse elever til at falde til på den tildelte skole. 

- Ansøgere, der kommer ”udefra”, dvs. elever, der har fortrudt et efterskolevalg eller 10. klasse eller 
lignende, og som derfor ikke har søgt rettidigt og ikke har været i fordeling, eller ansøgere fra 
skoler uden for fordeling, kan optages inden for kapacitet. 

- Ventelister oprettes ikke før grundforløbets afslutning. 

Fordeling af elever fra Kombinerede Udlejningsområder (KUO) 

Der indgås for fordelingsprocessen foråret 2020 følgende aftale om fordeling af KUO-elever. 

- Der reserveres forlods pladser til ansøgere fra KUO-områderne (KUO-listen fra 2011) på Egaa 
Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium, hvis de har et af disse gymnasier 
som 1. prioritet. 

- Hvis et gymnasium i 2. og 3.g har en KUO-andel på mere end 10%, kan gymnasiet ikke optage KUO-
elever i 1.g. 

- Ved fordelingen af disse KUO-ansøgere tages hensyn til deres øvrige prioriteter. Kan dette ikke lade 
sig gøre, flyttes de til nærmest beliggende skole med ledig KUO-kapacitet (i forhold til bopæl). 

- Hvis en skole i sit ansøgertal har en andel af KUO-ansøgere, der er større end gennemsnittet, kan 
skolen ikke modtage KUO-elever fra fordelingen. 

- Hvis en skole i sit ansøgertal har en andel af KUO-ansøgere på over 10%, kan skolen vælge at sende 
overskydende KUO-ansøgere i fordeling. Disse udvælges efter kortest afstand til en skole med ledig 
KUO-kapacitet. 

- Når KUO-elever flyttes til et overansøgt gymnasium, vil der således komme flere elever til fordeling 
blandt andre gymnasier. 

- En institution, som på baggrund af ovenstående flytninger modtager 1. prioritetsansøgere fra andre 
institutioner, kan vælge at sætte et maksimum på 28 af disse ansøgere. Det samlede antal kan ikke 
overstige 10% af kapaciteten på den enkelte institution. 

Denne aftale indgås på betingelse af, at kapacitetsloft ikke tages i brug i Fordelingsudvalg Øst til fordeling i 
2020.  
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Sendt dato: 15-01-2020 14:48
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Vedrørende: Klage over Fordelingsudvalg Øst lokale elevfordelingsregler 2020
Vedhæftninger: Klage over Fordelingsudvalg Øst lokale elevfordelingsregler 2020_0.pdf

Til Region Midt, Henning Tjørnelund
 
Vedhæftet fremsendes klage over Fordelingsudvalg Øst lokale elevfordelingsregler 2020.
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til vicedirektør Lasse Munk Madsen, lmm@aarhustech.dk.
 
Jeg ser frem til Regionens svar.
 
 
Med venlig hilsen
Annette E. Lauridsen
Direktør  
AARHUS TECH

M 22234595 
E ael@aarhustech.dk
T 89373533

aarhustech.dk
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Klage over Fordelingsudvalg Øst lokale elevfordelingsregler 2020 

Fordelingsudvalg Øst har ikke kunnet opnå enighed om lokale elevfordelingsregler. 

Viby Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM har krævet, at fordelingsudvalget træf-

fer afgørelse om lokale fordelingsregler. På møde den 7. januar 2020 traf Forde-

lingsudvalg Øst, ved afstemning, aftale om fordelingsprincipper for fordeling af ele-

ver i 20201. 2 gymnasier kunne ikke godkende aftalen. 

Regionen har, med udgangspunkt i 2019 ansøgningerne, udarbejdet en konse-

kvensanalyse af de, besluttede elevfordelingsregler. Regionen har med udgangs-

punkt i de konkrete ansøgninger for 2019 forsøgt at beregne effekten af den ved-

tagne aftale. 

 

Konsekvensanalysen viser, at antallet af elever til fordeling stiger fra 202 til 262, 

men fordelingen bidrager ikke til at løse problemstillingen omkring elevsammensæt-

ningen på AARHUS GYMNASIUM og Viby Gymnasium. 

 

 

1 Bilag 1: Bilag 1 Aftale fordeling af elever 2020 

faktisk aftale

Ansøgere til fordeling 202 262

Kilde: Beregninger fra Region Midt 15. januar 2020.

2019

Modtagende institution ansøgere andel ansøgere andel

AARHUS GYMNASIUM 43 21% 35 13%

Viby Gymnasium 36 18% 45 17%

Andre 123 61% 182 69%

Kilde: Beregninger fra Region Midt 15. januar 2020.

2019 aftale2019 faktisk
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De vedtagne fordelingsregler fordeler nu en større andel af elever til andre gymna-

sier end de gymnasier, som har den mest udfordrende elevsammensætning. Samti-

dig bemærkes det, at efter fordelingen vil der stadig være 141 ledige pladser, fordelt 

på følgende institutioner: 

 

Dertil kommer oprettelse af ventelister på de overansøgte gymnasier. Den ledige ka-

pacitet og ventelisterne gør, at elevfordelingen neutraliseres og i værste fald forvær-

res, hvilket erfaringerne fra 2019 tydeligt viser. 

 Formuleringen: ”Denne aftale indgås på betingelse af, at kapacitetsloft ikke tages i 

brug i Fordelingsudvalg Øst til fordeling i 2020.” vil forstærke og forværre proble-

merne med elevsammensætningen på Viby Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM 

og derfor beder vi regionen om at træffe beslutninger om kapacitet, elevfordeling og 

henstille til efterlevelse af beskrevne retningslinjer for brug af ventelister. 

Det bemærkes, at en udtalelse fra én af rektorerne om ”jeg kommer aldrig til at god-

kende en aftale, hvor jeg frivilligt går ned i kapacitet” synes dækkende for den gene-

relle holdning blandt flertallets rektorer.  

Denne holdning strider mod den officielle politik på området, hvor der er en klar til-

kendegivelse af, at det er et samfundsanliggende at finde løsninger, som kan sikre 

en balanceret og bæredygtig elevsammensætning på det gymnasiale område. Med 

EVA-rapporten fra 2017 om elevernes valg af gymnasium dokumenteres det, at når 

der er en andel på over 30% med indvandrerbaggrund falder søgningen fra elever 

med dansk herkomst.  

Det er således kendt, at institutioner med mere end 30% unge med anden etnisk 

baggrund vil have problemer med undervisningsmiljøet både fagligt og socialt. Der 

igangsættes uundgåeligt en nedadgående spiral, hvilket erfaringerne fra det tidligere 

Langkaer Gymnasium er et klart eksempel på.  

Det er en højt prioriteret problemstilling som såvel ministeriet som regionerne og 

Danske Gymnasier har fokus på, og som alle forventer vil blive løst via central lov-

givning, hvis fordelingsudvalg og regioner ikke selv kan finde tilfredsstillende løsnin-

ger. 

Favrskov Rønde

Skander-

borg Paderup Odder I alt

Kapacitet 308 140 280 252 196 1.176

Brutto efter tilflytning 249 128 285 184 189 1.035

Ledig kapacitet efter fordeling 59 12 -5 68 7 141

Kilde: Beregninger fra Region Midt 15. januar 2020.
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Regionerne og Danske Gymnasier2 anerkender samtidig, at nye modeller kan be-

tyde, at færre elever får opfyldt deres 1. prioritet. I nogle tilfælde kan det tilmed være 

nødvendigt at begrænse det frie skolevalg for at løse problemerne. 

Det har ikke været den tilgang til problemstillingen, der er fremherskende i Forde-

lingsudvalg Øst. Den valgte model for fordeling af elever vil forstærke og forværre 

problemerne med elevsammensætningen på såvel Viby Gymnasium som AARHUS 

GYMNASIUM og vil ydermere understøtte tendensen til parallelsamfund. En opgave 

som der bliver brugt mange ressourcer på i Aarhus og i Aarhus Kommune for at 

modvirke for eksempel igennem hele ændringen af beboersammensætningen i Aar-

hus Vest. 

Ministeriet havde fokus på denne problemstilling i forbindelse med godkendelsen af 

fusionen mellem Langkaer Gymnasium og AARHUS TECH i 2018 – og krævede en 

kapacitetsnedsættelse på alle gymnasier i Aarhus. I brevet til regionen3 skriver un-

dervisningsministeren endda, at ministeren tvivler på, at den besluttede kapacitets-

nedsættelse vil være tilstrækkelig. Regionen holder fast i den indmeldte kapacitets-

nedsættelse, men tilkendegiver samtidig, at regionen ønsker at revurdere 

kapaciteten i 20194. 

Det er denne revurdering af kapaciteten fra regionens side, som er akut påkrævet, 

da Fordelingsudvalg Øst ikke selv kan finde en fornuftig løsning for alle parter. Kapa-

citetsindmeldingerne fra gymnasierne viser, at egne interesser (naturligt) varetages 

frem for samfundsmæssige og dette resulterer i, at 2 gymnasier allerede nu ikke 

længere har en bæredygtig elevsammensætning.  

En løsning kan være de beskrevne lokale fordelingsregler, samtidigt med en stram 

kapacitetsstyring. En sådan løsning ville opretholde bæredygtige undervisningsmil-

jøer og balancerede elevsammensætninger på alle gymnasier i Aarhus og omegn. 

Hvis man ikke ændrer ved de indmeldte lokale elevfordelingsregler for 2020 og ind-

fører et kapacitetsloft, så står Viby Gymnasium, AARHUS GYMNASIUM og Aarhus 

som by over for en afvikling af bæredygtige uddannelsesudbud i Viby og i Tilst. 

Derfor beder vi regionen om at træffe beslutninger om kapacitet, elevfordeling og at 

regionen udearbejder retningslinjer for ventelister og flytning af elever og henstiller 

til, at institutionerne følger disse. 

 

 

 

2 Fælles politikpapir for en bred geografisk uddannelsesdækning og en balanceret elevsammensætning 

på gymnasiale uddannelser, Danske Regioner og Danske Gymnasier, August 2019. 

3 Bilag 2 brev fra UVM til Region Midtjylland 

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

 

Løsningen baseres på de indmeldte kapacitetsønsker i 2019 fra institutionerne, 

hvor: 

Alle institutioner i Aarhus og omegn sættes 1 klasse ned. 

Yderligere nedsættes Favrskov Gymnasium og Aarhus Katedralskole med 1 klasse, 

således, at den største kapacitet i området fastsættes til 9 klasser. 

Det er nu et politisk ansvar at beslutte, om der skal være et udbud i Viby og Tilst 

med en bæredygtig elevsammensætning. 

Elevsammensætning 

I Aarhus og omegn5 er andelen af elever med udenlandsk oprindelse i perioden fra 

2012 til 2018 steget fra 9,9% til 13,4%. 

 

5 Aarhus og omegn defineres som følgende institutioner: Favrskov Gymnasium, Egå Gymnasium, Ris-

skov Gymnasium, AARHUS GYMNASIUM, Århus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole, Marse-

lisborg Gymnasium, Viby Gymnasium, Skanderborg Gymnasium, Odder Gymnasium. 

Indmeldt Forslag til RM Ændring

Silkeborg Gymnasium 18 18 0

Randers Statsskole 11 11 0

Paderup gymnasium 9 9 0

Favrskov Gymnasium 11 9 -2

Grenaa Gymnasium 4 4 0

Rønde Gymnasium 5 4 -1

Egå Gymnasium 10 9 -1

Risskov Gymnasium 10 9 -1

Aarhus Gymnasium 8 7 -1

Århus Statsgymnasium 10 9 -1

Aarhus Katedralskole 11 9 -2

Marselisborg Gymnasium 10 9 -1

Viby Gymnasium og HF 8 8 0

Skanderborg Gymnasium 10 9 -1

Odder Gymnasium 7 6 -1

I alt 142 130 -12

Elevkapacitet beregnes som antal klasser * 28 elever pr. klasse

Kapacitet 2019
Institution
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Kilde: uddannelsesstatistik.dk (Undervisningsministeriet), udtræk december 

2019.Bestand opgøres som antallet af elever, der er i gang med en uddannelse den 

30. september det valgte år. Seneste data fra 2018. 

Hvis stigningen i andelen var jævnt fordelt, ville denne udvikling ikke være proble-

matisk. Desværre er dette ikke tilfældet. Stigningen er især koncentreret omkring 

Viby Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM, hvilket nedenstående viser: 

 

Det bemærkes, at især kapacitetsudvidelsen fra 2015 til 2016, markerer et skifte i 

stigningstakten for de to gymnasier med størst andel af elever med udenlandsk op-

rindelse.  
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Stort set hele stigningen i andelen af elever med udenlandsk oprindelse er sket på 

Viby Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM. 

Elever med udenlandsk oprindelse samler sig i højere grad på få gymnasier. Konse-

kvensen af denne udvikling er, at der reelt eksisterer gymnasier, som ikke afspejler 

det omgivende samfund med hensyn til etnisk og kulturel sammensætning.  

For AARHUS GYMNASIUM, Tilst vedkommende er det en udfordring, at for mange 

af vores elever med en anden kulturel baggrund end dansk er opdraget med en in-

strumentel tilgang til det at gå i skole. For eleverne og ikke mindst deres familier 

handler det i høj grad om at opnå tilstrækkelig gode karakterer til at komme ind på 

bestemte prestigestudier (læge, tandlæge, jurist m.fl.) og, hvis den drøm i løbet af 

gymnasietiden brister, nedjusteres ambitionerne i mange tilfælde til at blot bestå 

STX studentereksamen.  

En del af eleverne med anden kulturel baggrund end dansk bruger meget energi på, 

hvordan de kan opnå deres mål (høje karakterer eller at bestå) med mindst mulig ar-

bejdsindsats. Læring, indre motivation og nysgerrighed kniber det imidlertid med. 

Den instrumentelle tilgang til skolegang betyder også, at de aktiviteter, der ikke er 

direkte nødvendige, vælges fra. Helt konkret kan det være vanskeligt at gennemføre 

morgensamlinger og lignende arrangementer for hele skolen. Et typisk elevspørgs-

mål er i sådanne sammenhænge: ”Får jeg fravær?” Hvis det ikke er obligatorisk, fo-

retrækker for mange elever deres egne fællesskaber frem for skolefællesskabet.  
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Den abstrakte forestilling om et større fællesskab – skolen eller samfundet – som 

man både nyder godt af og bidrager til, virker fremmed for mange elever med anden 

kulturel baggrund end dansk.  

Elever med anden kulturel baggrund lærer ofte ikke hjemmefra, hvordan man ”går i 

skole” eller lærer ved køkkenbordet, hvor man analyserer, diskuterer og reflekterer 

over læringen i skolen og hverdagen. Det skaber ulige muligheder for både elever 

med kulturel og ikke kulturel baggrund. Det kræver forståelse for, at der er forskel-

lige intellektuelle ressourcer, verdensopfattelser, opdragelsesidealer, omgangsfor-

mer, fritidsvaner osv. for at skabe lighed.  

Kun ved at lade elever med dansk kulturel baggrund og anden kulturel baggrund gå 

i skole sammen, kan den viden og forståelse overføres mellem hjem, hvor elever har 

forskellige chancemuligheder, kulturelle baggrunde og kulturelle normer. 

Det er netop en af gymnasiernes vigtigste opgaver i forhold til integration: At få ele-

ver med anden kulturel baggrund end dansk inkluderet i et større skolefællesskab 

og dermed udfordre deres opfattelse af uddannelse. Den opgave kan ethvert gym-

nasium løfte godt, hvis andelen af elever med anden kulturel baggrund end dansk 

forbliver på et rimeligt niveau (max. 30%). Med en grænse på 30% løftes en del af 

opgaven automatisk i klasserne, hvor majoriteten sætter dagsordenen. I klasser be-

stående af 100% elever med anden kulturel baggrund end dansk, som det rent fak-

tisk er tilfældet i nogle klasser, kommer hele opgaven derimod til at ligge hos læ-

rerne og ledelsen – det er enormt ressourcekrævende og vanskeligt at få til at 

lykkes.   

Derfor er elevsammensætningen et alvorligt problem, som ikke længere kan lades 

uløst på AARHUS GYMNASIUM og Viby Gymnasium. 

Det er nu et politisk ansvar at beslutte om der skal være et udbud af ungdomsud-

dannelser på adresserne i Tilst og Viby med en bæredygtig elevsammensætning. 

Elevsammensætningen på de to gymnasier er i dag ikke længere bæredygtig. 

Kapacitet 

Ved fastsættelsen af kapaciteten har sigtet tidligere været, at kapaciteten defineres 

som elever i klasser á 28 på tælledagen (november). I tiden fra ansøgningstidspunk-

tet i marts og frem til tælledagen vil der være et frafald, blandt andet på grund af for-

trudt studievalg, flytninger og lignende, hvorfor elevtallet på tælledagen er mindre 

end ansøgertallet ved ansøgningsfristen. 

I Fordelingsudvalg Øst har det derfor været praksis at operere med en teknisk over-

booking ved fordeling af eleverne i forhold til ansøgningstidspunkter. Denne faktor 

har været 29,5. For at kunne sammenligne kapaciteten med antallet af ansøgere er 

optagelseskapaciteten derfor beregnet som antal klasser * 29,5. 

10



 

 8/11 

 

 

Kilde: Region Midt, 11. oktober 2018 mødemateriale pkt. 2 samt opgørelse fra Re-

gion Midt endelig kapacitetsindmelding ØST for skoleåret 2020/21 pr. 17. december 

2019. 

I Aarhus og omegn har den indmeldte kapacitet siden 2008 været stigende frem til 

2016 og herefter konstant. I samme periode har antallet af ansøgere generelt været 

stigende til og med 2015, hvorefter ansøgertallet konstant er faldet år for år. 

Ses der på kapacitetsudnyttelsen (ansøgere i forhold til optagelseskapacitet) har 

den frem til 2015 fulgt udviklingen i antallet af ansøgere. Fra 2016 og frem til 2019 er 

kapacitetsudnyttelsen år for år faldet.  

 

11



 

 9/11 

 

Fortsætter tendens med et faldende ansøgertal til ca. 2.450 vil kapacitetsudnyttelsen 

i 2020 være faldet til 87%, svarende til en overkapacitet på ca. 350 elever eller 12 

klasser.  

Med den massive overkapacitet er der 12 ledige klasser i Aarhus og omegn – og er-

faringerne viser, at de lokale elevfordelingsregler hurtigt bliver neutraliseret.  

Dette er i særlig grad også tilfældet i 2019, på trods af det midlertidige kapacitetsloft 

på enkelte gymnasier. 

I forhold til den eksisterende indmeldte kapacitet sættes der i høj grad lighedstegn 

mellem ansøgertal og kapacitet. Det er dog tydeligt, at søgetallet for både Viby 

Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM hænger sammen med den mere og mere 

skæve elevsammensætning. Nærhedsprincippet bruges ofte som argument for be-

varelse af for eksempel en folkeskole, men udviklingen i Aarhus på gymnasieområ-

det har i den grad brudt med dette princip. 

Ses der på ansøgerne fra 2019 i forhold til postnumre for bopælsadresse, er det ty-

deligt, at man med en kapacitetsstyring på f.eks. de overansøgte gymnasier, vil 

kunne sikre en langt mere bæredygtig elevsammensætning på AARHUS GYMNA-

SIUM i vest og på Viby Gymnasium i syd. 

For begge gymnasier gælder det, at få ansøgere fra det naturlige optagelsesområde 

søger det lokale gymnasium på grund af elevsammensætningen. De søger i stedet 

optagelse længere væk, på et af de gymnasier, som har en mere samfundsmæssig 

repræsentativ elevsammensætning.  

 

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

AARHUS GYMNASIUM

Ansøgere Andel Ansøgere Andel Ansøgere Andel

Marselisborg Gymnasium 3 6% 9 8% 0 0%

Aarhus Katedralskole 0 0% 8 7% 9 29%

Århus Statsgymnasium 26 52% 71 63% 14 45%

I alt på skoler udenfor kerne-

optageområdet 29 58% 88 78% 23 74%

Tilst Brabrand Sabro
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Kilde: Data fra Region Midt for ansøgere 2019 fordelt efter postnummer 

Havde disse elever i stedet søgt gymnasiet i dets naturlige optagelsesområde, 

havde elevsammensætningen været langt mere som et spejl af det omkringliggende 

samfund. 

Ventelister 

I perioden fra ansøgningsfrist og frem til 1. tælledag i november måned fordeles og 

flytter elever mellem de forskellige gymnasier, mens et mindretal enten ikke består 

optagelsesprøver o. lign. og andre fortryder deres uddannelsesvalg eller flytter til et 

andet fordelingsudvalgs område. 

 

Region Midt opgørelse over elevbestande (bst.) for ansøgere perioden maj til no-

vember 

2014 er tidligste år disse data er tilgængelige for og derfor vises, hvordan situatio-

nen er ændret fra 2014 til 2019. 

Bst. maj er elevtallet på de enkelte institutioner pr. maj måned og er således et ud-

tryk for antal elever efter fordelingen, Bst. Aug er elevtallet opgjort efter skolestart og 

endelig er Bst. Nov elevtallet efter første indberetning.  

Viby Gymnasium

Ansøgere Andel Ansøgere Andel Ansøgere Andel

Marselisborg Gymnasium 33 22% 101 54% 7 41%

Aarhus Katedralskole 67 45% 53 28% 3 18%

Århus Statsgymnasium 27 18% 13 7% 2 12%

I alt på skoler udenfor kerne-

optageområdet 127 85% 167 89% 12 71%

Viby J Højbjerg Hasselager
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I 2014 var der på de 3 forskellige opgørelsestidspunkter et, stort set, uændret elev-

tal. Der var tale om en mindre grad af flytninger gymnasierne imellem. I 2019 er situ-

ationen helt anderledes. 

 

Region Midt opgørelse over elevbestande for ansøgere perioden maj til november 

Fordelingen af elever i 2019 er markant forandret. Dels ses der en større andel af 

elever som forlader STX området helt, men enkelte gymnasier oplever, at mange 

elever (halvdelen) flytter til et andet gymnasium med ledig kapacitet i området. Dette 

på trods af eksisterende ventelisteaftale i Fordelingsudvalg Øst for 2019. 

Da en meget stor andel af de elever som flytter væk fra AARHUS GYMNASIUM og 

Viby Gymnasium har dansk oprindelse forværres elevsammensætningen på disse 

gymnasier markant.  

Den fordeling som gennemføres efter ansøgningsfristen neutraliseres således inden 

første tælledag – elever flytter fra de gymnasier, hvor de er fordelt til, fordi der opstår 

eller er ledig kapacitet på andre gymnasier.  

Overansøgte gymnasier fylder op, efterhånden som frafald genererer ledige pladser, 

og denne effekt starter en kædereaktion, flere elever flytter på grund af elevsam-

mensætningen. Konsekvenserne er et faldende elevtal som reducerer antallet af 

mulige studieretninger og valgfag, som igen accelerer flytning til andre gymnasier.  

Der er tale om en negativ spiral, hvis effekter accelereres fordi der ingen kapacitets-

mæssige rammer findes som kan stoppe udviklingen.  
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Aarhus, den 7. januar 2020 

 

Fordelingsudvalg Øst: Forslag til fordelingsprincipper 2020 

Med henblik på at sikre et fornuftigt antal unge til fordeling fra overansøgte skoler til skoler med ledig 

kapacitet samt sikre, at fordeling kan ske uden anvendelse af kapacitetsbegrænsning på udvalgte (eller alle) 

skoler, foreslås følgende retningslinjer for arbejdet med fordeling af ansøgere til STX i 2020. 

- Fordelingsdivisor aftales til 28,0 for alle skoler i Fordelingsudvalg Øst – med undtagelse af skolerne i 

Grenaa, Randers og Silkeborg. Ved at sætte fordelingsdivisoren til 28 opnår langt flere elever i 

fordeling end i 2019. 

- Skolers kapacitet fastholdes til den af skolerne indmeldte klassekapacitet pr. december 2019 – men 

regnes som 28,0 * antallet af klasser. 

- Elever fordeles. Ved fordeling vurderes på den enkelte skole, hvor stort frafald man regner med ved 

optagelsesprøven. Der anvendes KUO-fordeling, se nedenfor. 

- Efter fordeling behandles eventuelle klagesager på et fælles møde. 

- I perioden fra dagen efter klagemødet til dagen efter efterårets tælledag er der enighed om, at der 

ikke flyttes elever udover i helt særlige tilfælde. Dette sikrer skoler, der modtager elever i fordeling, 

tid til og mulighed for at få disse elever til at falde til på den tildelte skole. 

- Ansøgere, der kommer ”udefra”, dvs. elever, der har fortrudt et efterskolevalg eller 10. klasse eller 

lignende, og som derfor ikke har søgt rettidigt og ikke har været i fordeling, eller ansøgere fra 

skoler uden for fordeling, kan optages inden for kapacitet. 

- Ventelister oprettes ikke før grundforløbets afslutning. 

Fordeling af elever fra Kombinerede Udlejningsområder (KUO) 

Der indgås for fordelingsprocessen foråret 2020 følgende aftale om fordeling af KUO-elever. 

- Der reserveres forlods pladser til ansøgere fra KUO-områderne (KUO-listen fra 2011) på Egaa 

Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium, hvis de har et af disse gymnasier 

som 1. prioritet. 

- Hvis et gymnasium i 2. og 3.g har en KUO-andel på mere end 10%, kan gymnasiet ikke optage KUO-

elever i 1.g. 

- Ved fordelingen af disse KUO-ansøgere tages hensyn til deres øvrige prioriteter. Kan dette ikke lade 

sig gøre, flyttes de til nærmest beliggende skole med ledig KUO-kapacitet (i forhold til bopæl). 

- Hvis en skole i sit ansøgertal har en andel af KUO-ansøgere, der er større end gennemsnittet, kan 

skolen ikke modtage KUO-elever fra fordelingen. 

- Hvis en skole i sit ansøgertal har en andel af KUO-ansøgere på over 10%, kan skolen vælge at sende 

overskydende KUO-ansøgere i fordeling. Disse udvælges efter kortest afstand til en skole med ledig 

KUO-kapacitet. 

- Når KUO-elever flyttes til et overansøgt gymnasium, vil der således komme flere elever til fordeling 

blandt andre gymnasier. 

- En institution, som på baggrund af ovenstående flytninger modtager 1. prioritetsansøgere fra andre 

institutioner, kan vælge at sætte et maksimum på 28 af disse ansøgere. Det samlede antal kan ikke 

overstige 10% af kapaciteten på den enkelte institution. 

 

Denne aftale indgås på betingelse af, at kapacitetsloft ikke tages i brug i Fordelingsudvalg Øst til fordeling i 

2020.  
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Kære Anders Kühnau

Til din orientering kan jeg hermed oplyse, at jeg har godkendt fusionen 
mellem Aarhus Tech og Langkaer Gymnasium. 

Undervisningsministeriet fik som bekendt indstilling fra Region Midtjyl-
land om at flytte de to institutioners udbud i marts 2018. Det fremgik af 
brevet, at regionen støtter fusionen.

Jeg er orienteret om, at regionens forretningsudvalg på mødet den 11. 
oktober har besluttet at indstille til regionsrådet, at der foretages en til-
pasning af kapaciteten i det centrale Aarhus. På den baggrund har jeg nu 
godkendt fusionen.  

Jeg tager først stilling til spørgsmålet om kapacitetsloft, når der foreligger 
en endelig indstilling fra regionsrådet efter regionsrådsmødet d. 31. okto-
ber 2018. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at understrege vigtighe-
den af, at regionen aktivt bidrager til at sikre, at der er balancerede ram-
mer for den fremtidige STX-kapacitet i og omkring Aarhus. 

Så vidt jeg er orienteret, lægger forretningsudvalget op til, at der hovedsa-
geligt sker en tilpasning af den ubenyttede kapacitet i Aarhus-området. 
Jeg skal på den baggrund opfordre til, at regionsrådet overvejer, om for-
retningsudvalgets indstilling er tiltrækkelig til at sikre, at der er bæredygti-
ge STX-udbud i og omkring Aarhus.

 
Med venlig hilsen

Merete Riisager
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Undervisningsminister Merete Riisager
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K 

Kapacitetstilpasning i fordelingsudvalg ØST

Regionsrådet vil hermed informere Undervisningsministeriet om den 
samlede kapacitetsfastsættelse for de gymnasiale institutioner i Re-
gion Midtjylland. Ligesom regionsrådet indstiller til undervisningsmini-
steren, at der fastlægges et kapacitetsloft for flere institutioners op-
tag. Der foreslås en samlet reduktion på otte STX-klasser gældende 
fra næste skoleår på følgende måde:

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

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

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

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

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

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Sagens behandling forefindes på: 

https://www.rm.dk/politik/regionsradets-moder/dagsordener/
#AntalSTX-gymnasieklasseriAarhus-omr%C3A5detforskole%C3% 
A5ret2019/2020.
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Viby Gymnasium, Søndervangs Allé 45, 8260 Viby 

www.vibygym.dk – administration@vibygym.dk – Tlf: +45 8734 8000 

CVR: 29 55 38 07 – EAN: 5798000558427 – UVMs skolenr.: 751076 

Klage vedr. lokale elevfordelingsregler 2020 
(Fordelingsudvalg Øst) 
 

Viby Gymnasium har i efteråret 2019 i overensstemmelse med ”Lov om 

ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 

voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse” 

vedtaget d. 19. dec. 2019 bedt Fordelingsudvalg Øst om at fastsætte lokale 

elevfordelingsregler for at imødegå de problemer en skæv elevsammensætning 

har medført. Det er desværre ikke lykkedes at opnå enighed i 

fordelingsudvalget om sådanne regler. Derfor klager Viby Gymnasium nu til 

Region Midt, jvf.§ 12a stk. 3. 

 

1. Udfordringen på Viby Gymnasium 

Over de sidste tre år har det været forsøgt at ændre elevsammensætningen på 

udfordrede gymnasier i Aarhus. Belært af erfaringer har tilgangen fra Viby 

Gymnasiums side i år i forhandlingerne i Fordelingsudvalg Øst været at 

fastholde følgende perspektiv: 

1) Først når målet er beskrevet, kan midlerne findes. 

2) Det er vigtigt, at de lokale regler, der fastsættes, har den ønskede 

virkning. 

Søgemønsteret til stx på Viby Gymnasium har allerede fremvist et fald i 

antallet af ansøgere med dansk herkomst og en stigning i antallet af elever med 

udenlandsk herkomst. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med to 

faktorer:  

 en øget polarisering blandt unge, der søger stx  

 en kapacitetsopskrivning hos tre nabogymnasier i 2015 

På den nuværende 1g-årgang på Viby Gymnasium har over 50% af vores 

elever udenlandsk herkomst. En sådan elevsammensætning betyder i sig selv, 

at antallet af ansøgere med dansk herkomst må forventes at falde. Eva-

rapporten fra 2017 om elevernes valg af gymnasium dokumenterer, at når der 

er en andel på over 30% med indvandrerbaggrund, så falder søgningen fra 

elever med dansk herkomst (https://www.eva.dk/sites/eva/files/2018-

05/Fordeling%20af%20elever%20på%20de%20almene%20gymnasier%20og

%20HF_0.pdf). 

 

Med den lov, der er vedtaget d. 19. december 2019 med virkning fra d. 1. 

januar 2020, kan der vedtages lokale fordelingsregler med henblik på at sikre 

en elevsammensætning, der bedre afspejler befolkningens sammensætning. 

Lovforslaget er vedtaget af alle partier i Folketinget på nær Ny Borgerlige. 

Elevsammensætningen på Viby Gymnasium er allerede meget forskellig fra 
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sammensætningen i befolkningen i forhold til såvel hele Aarhus Kommune 

som i den sydlige del af Aarhus Kommune. Andelen af tosprogede i Aarhus 

Kommune er på 19%. I den sydlige del af Aarhus er den lavere. På Viby 

Gymnasium er den samlede andel af elever med udenlandsk herkomst ca. 40%, 

men på 1g-årgangen er den på over 50%. 

 

For at rette op på balancen på skoleniveau er det derfor vigtigt, at andelen af 

elever med udenlandsk herkomst bliver meget lav ved næste optag, hvilket vil 

sige under gennemsnittet for unge med udenlandsk herkomst i Aarhus 

Kommune. 

 

En konsekvensberegning af det forslag et flertal i fordelingsudvalget stemte om 

d. 7. januar viser, at det på ingen måde vil løse kapacitetsproblemet. 

Beregningen viser tværtimod, at Viby Gymnasium alt andet lige ville have 

modtaget ca. 50 elever færre, hvis denne model kom i brug (jvf. bilag 1). En 

tredjedel af disse ville have udenlandsk herkomst, selv når KUO-eleverne er 

sendt til fordeling. Derudover betyder en fordeling med 28 elever ved 

fordelingen i foråret, at der hurtigt vil opstå ledige pladser, der vil medføre 

elevflytninger. 

 
2. Elevsammensætningen 

 

Viby Gymnasium har været vant til at arbejde med en sammensat elevgruppe. 

De seneste år er sammensætningen blevet så ulig sammensætningen i det 

omkringliggende samfund, at vi oplever markante sociale og faglige 

udfordringer. 

 

En stor andel er i forhold til de personlige og sociale kompetencer ikke 

umiddelbart parate til gymnasiet. De skaber hurtigt en kultur i en klasse, hvor 

de ikke søger læring. En stor del af gruppen laver deres egne regler og er yderst 

ekskluderende i forhold til andre elevgrupper (elever med dansk herkomst). 

 

Det manglende faglige fokus betyder, at vi vurderer, at en større gruppe elever 

ikke virker uddannelsesparate. De har en adfærd, vi ikke i samme grad har set 

tidligere. De er meget forstyrrende, kan ikke indgå i gruppearbejde, accepterer 

ikke skolens regler og er i konflikt med lærerne. 

 

Hvad er fælles for gruppen: 

 Gymnasiefremmede hjem 

 Kommer fra skoler med en høj andel af tosprogede 

 Flere er først sent erklæret uddannelsesparate 
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 Svage eksamenskarakterer i flere fag/samlet 

 Flere har en middel 10. klasse, men en 9. klasse med adskillige 00 og 

02 i stx-fag 

 Mange kommer direkte fra 9. klasse. Har fravalgt 10. klasse, selv om en 

del af dem er blevet anbefalet 10. klasse 

 

Vi har på et møde med Camilla Trier og Jens Refslund i BUVM d. 13. 

december 2019 forelagt et notat (jvf. bilag 2), hvor vi har redegjort for faglige 

og adfærdsmæssige problemer i løbet af grundforløbet.  

 

Da vi i ugerne op til jul oplevede meget alvorlige adfærdsmæssige problemer 

herunder vold, trusler om vold og chikane, valgte vi at samarbejde med 

pædagogiske konsulenter fra Center for 

Konfliktforebyggelse/SKOLETRYGHED/SOFUSHUSET ved Jon Valdemar 

Andersen. Han har efterfølgende udarbejdet en rapport til skolen, som vi har 

vedlagt denne klage (jvf. bilag 3, skal behandles strengt fortroligt), men 

følgende hovedpointer og indstillinger i rapporten er: 

 En meget stor gruppe utilpassede elever 

 En udadreagerende adfærd 

 En så stor andel af elever med fremmed herkomst skaber en 

ekskluderende kultur og afviser de normale aktiviteter på et dansk 

gymnasium 

 Der er et stort behov for socialt opfølgningsarbejde 

 Risiko for radikalisering 

 

3. Kapacitet 

Kapaciteten på stx er på nuværende tidspunkt for høj i Stor-Aarhus (Aarhus-

gymnasierne, Odder og Skanderborg). Trods det indførte kapacitetsloft i 2019 

er der fortsat ledig stx-kapacitet, og særlig problematisk er det, at der 

forsvinder ca. 220 elever fra fordeling til studieretningsstarten i midten af 

november. Overkapaciteten ses således allerede fra fordelingstidspunktet til 

første skoledag. Her henter især omegnsgymnasier og de overansøgte 

gymnasier elever med dansk herkomst fra Viby Gymnasium.  

 

Når der ikke er en forventning om, at det økonomiske incitament for at tage 

elever ind op til maksimum forsvinder, så er Viby Gymnasium meget udsat i 

forhold til at miste rigtig mange elever med dansk herkomst efter fordelingen. 

 

En kapacitetsstyring er således nødvendig ud fra flere parametre: 
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 De mange ledige pladser skaber mange elevflytninger, hvor skoler Viby 

Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM nærmest agerer 

”reservebænk” for skoler, der har eller løbende får ledig plads. 

Flytningerne er med til at skabe en skævere elevsammensætning, idet 

det primært er elever med dansk herkomst, der flyttes fra de to nævnte 

gymnasier til andre gymnasier. 

 At man sikrer, at der er et reelt uddannelsestilbud i forhold til 

studieretninger til de unge i området. 

 At der er en kapacitetsstyring, der understøtter elevsammensætningen 

på de enkelte gymnasier. 

Ifølge EVA-rapporten ”Fordeling af elever på de almene gymnasier og HF” 

bliver elevsammensætningen bl.a. i Aarhus mere og mere skæv, idet andelen af 

elever med ikke-dansk herkomst polariserer sig. Det bevirker, at når andelen af 

elever med udenlandsk herkomst kommer over 30%, vil elever med dansk 

baggrund fravælge disse gymnasier. Netop den tendens er tydelig på Viby 

Gymnasium, hvor elevsøgningen for alvor falder i 2017, og den samme 

tendens så man de sidste år på Langkær Gymnasium: 

 

 

 

Søgetal Viby     
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

219 234 237 182 199 157 

 

 

I forhold til den eksisterende indmeldte kapacitet sættes der i høj grad 

lighedstegn mellem ansøgertal og kapacitet. Det er dog tydeligt, at søgetallet 

for både Viby Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM hænger sammen med 

den mere og mere skæve elevsammensætning. Nærhedsprincippet bruges ofte 
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som argument for bevarelse af for eksempel en folkeskole, men udviklingen i 

Aarhus på gymnasieområdet har i den grad brudt med dette princip. 

Ses der på ansøgerne fra 2019 i forhold til postnumre for bopælsadresse, er det 

tydeligt, at man med en kapacitetsstyring på f.eks. de overansøgte gymnasier, 

vil kunne sikre en langt mere bæredygtig elevsammensætning på AARHUS 

GYMNASIUM i vest og på Viby Gymnasium i syd. 

 

For begge gymnasier gælder det, at for ansøgere fra det naturlige 

optagelsesområde søger disse elever på grund af elevsammensætningen 

optagelse på et af de i forvejen meget søgte gymnasier med en langt mere 

repræsentativ elevsammensætning. 

 

 

 

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

 

 

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

 

Havde disse elever i stedet søgt gymnasiet i dets naturlige optagelsesområde, 

havde elevsammensætningen været langt mere som et spejl af det 

omkringliggende samfund. 

 

Overkapacitet ved fordelingen 

Der har i en årrække været en praksis, hvor overansøgte gymnasier 

overbookede, når søgetallet var kendt, for at tage højde for et frafald hen over 

den følgende sommer. Ved fordelingsudvalgsmødet i foråret 2019 blev der 

AARHUS GYMNASIUM

Ansøgere Andel Ansøgere Andel Ansøgere Andel

Marselisborg Gymnasium 3 6% 9 8% 0 0%

Aarhus Katedralskole 0 0% 8 7% 9 29%

Århus Statsgymnasium 26 52% 71 63% 14 45%

I alt på skoler udenfor kerne-

optageområdet 29 58% 88 78% 23 74%

Tilst Brabrand Sabro

Viby Gymnasium

Ansøgere Andel Ansøgere Andel Ansøgere Andel

Marselisborg Gymnasium 33 22% 101 54% 7 41%

Aarhus Katedralskole 67 45% 53 28% 3 18%

Århus Statsgymnasium 27 18% 13 7% 2 12%

I alt på skoler udenfor kerne-

optageområdet 127 85% 167 89% 12 71%

Viby J Højbjerg Hasselager
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taget en flertalsbeslutning om, at også underansøgte gymnasier kunne få tilført 

elever, så der var tale om en overbookning på 29,5 elever i hver klasse. Der var 

således tale om en markant kapacitets-øgning, der tidsmæssigt lå efter 

Regionens indmelding til ministeriet. Denne praksis blev efterfølgende 

underkendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (jvf. bilag 4). 

 

Ifølge Regionens egne opgørelsen forsvinder der fra fordeling til 20. november 

elever, der svarer til 7-8 klasser. Det viser tydeligt, at der er behov for en stram 

kapacitetsstyring. Det er samtidig i den periode, at der sker en skævvridning af 

elevsammensætningen. Omegnsgymnasierne og de overansøgte gymnasier 

minimerer deres frafald ved at optage elever fra f.eks. Viby Gymnasium. Der 

er stort set kun tale om flytninger af elever med dansk herkomst væk fra Viby 

Gymnasium. Konsekvensen for skolen er, at vi opretter det aftalte antal klasser 

ved fordelingen, men efterfølgende placeres en del af regionens overkapacitet 

hos os. Det har store konsekvenser, da vi med færre penge skal løfte en stor 

gruppe udfordrede elever. Ud over at flytningerne sker på grund af 

overkapacitet i Region Midt, hænger det også sammen med en ugennemsigtig 

ventelistepolitik (jvf. bilag 5). 

 

 

4. Hvad skal virkningen af lokale fordelingsregler og 

kapacitetstilpasning være? 

 

Målet må være, at de elever, der optages i 2020, går på en årgang, der har en 

bæredygtig elevsammensætning, også når eleverne går i 3g. For at balancen 

kan opretholdes skal der være en begrænsning på antallet af elever, der flyttes 

efter fordelingen. Ud over elevsammensætningsproblematikken har den 

nuværende venteliste-praksis også medført store økonomiske omkostninger for 

Viby Gymnasium. Der forsvinder penge ud af budgettet, når eleverne flytter til 

andre skoler, og for ikke at forværre elevsammensætningen yderligere har Viby 

Gymnasium ikke taget elever ind fra egen ventelisten, selvom vi har mange 

henvendelser fra bl.a. en del af de 40 elever, vi sendte til andre skoler i 2018 

som følge af KUO-fordelingen. 

 

Målet er følgende for Viby Gymnasium:  

 

Den kommende 1g-årgang skal indeholde ca. 15% elever med 

udenlandsk herkomst. Det vil for Viby Gymnasium betyde, at vi på stx 

kommer ned på en andel af elever med udenlandsk herkomst på 35%. 

Det er stadig for højt i forhold til det omgivende samfund, men det er et 

realistisk mål for 2020, indtil den mere blivende lovgivning er på plads. 
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Forudsætningen for, at målet kan nås på Viby Gymnasium er, at der er 8 

klasser på tælledagen, hvor max. 40 elever ud af de 224 elever må have 

udenlandsk herkomst. Med dette kapacitetstal videreføres det kapacitetsloft, 

Region Midt indførte sidste år satte for Viby Gymnasium. 

 

Fordelingsudvalget må af hensyn til de internationale forpligtelser ikke fordele 

elever på baggrund af elevernes herkomst, men man må godt fordele på 

baggrund af bopæl eller tosprogethed. Vi har erfaring med fordeling på 

baggrund af bopæl. Den nuværende 1g-årgang i Viby var på ca. 200 elever. 

Halvdelen har indvandrerbaggrund. 58 af disse elever bor i KUO (Kombineret 

UdlejningsOmråde). 42 af vores nuværende 1g-elever har således 

indvandrerbaggrund og bor uden for KUO. Vi ville alt andet lige derfor komme 

i mål med hensyn til elevsammensætningen, hvis vi sendte alle vores ansøgere 

fra KUO til andre gymnasier og fik et tilsvarende antal ikke-KUO-elever retur. 

Derudover er der brug for, at der tilføres et antal elever, så vi ender på 224 

elever på tælledagen i november. Dette antal skal være på 224 plus det frafald, 

der vil være fremover. Hvis man sætter kapaciteten lavere, vil det ikke være 

muligt at komme ned på 18% med udenlandsk herkomst. 

 

Herefter er det vigtigt, at der ikke er væsentlige elevflytninger, da det vil 

ødelægge balancen. I betænkningen fra Børne- og Undervisningsudvalget til 

lovforslag L61 d. 12. december, hvor hele udvalget på nær Ny Borgerlige 

indstiller lovforslaget til vedtagelse udtrykkes problemet således: 

”Radikale Venstres medlemmer af udvalget bakker op om lovforslaget, som 

forhåbentlig kan bidrage til, at nogle af udfordringerne om elevfordeling kan 

løses ved næste års skoleoptag. Samtidig er det væsentligt for Radikale 

Venstre, at de lokale elevfordelingsregler følges op med en stram 

kapacitetsstyring, så elever, der har været fordelt efter lokale fordelingsregler, 

ikke blot overflyttes fra overansøgte til underansøgte gymnasier i begyndelsen 

(egen fremhævelse) af skoleåret. Dette er både skadeligt for elevernes 

mulighed for at falde til på det gymnasium, de bliver tildelt, forhindrer 

skolerne i at planlægge efter et kendt optag af elever, og underminerer de 

løsninger, der måtte være fundet i fordelingsudvalget.” 

 

En stram kapacitetsstyring skal sikre, at der ikke er ledige pladser efter 

elevfordelingen i foråret. Det er derfor nødvendigt, at der er overbooket med 

elever på skolerne i forhold til det antal klasser, man har på tælledagen, så der 

ikke løbende hentes elever fra skoler, der har fået tilført disse ved fordelingen.   
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5. Viby Gymnasiums løsningsmodel: ”Fleksibel KUO-model” 

 

Formål 

 Bidrage til en elevsammensætning, der bedre afspejler 

befolkningssammensætningen. 

 Sikre at elevsammensætningen også internt kan være en balanceret 

elevsammensætning på det enkelte gymnasium i forhold til elevernes 

valg af studieretning. 

 Fastholde en balanceret elevsammensætning over tid på det enkelte 

gymnasium. 

 

Principper 

 Elever fordeles efter en fleksibel KUO-model, idet der tages højde for 

den samlede elevsammensætning på et gymnasium. 

 KUO-elever fordeles i forhold til skolernes nuværende andel af elever 

fra KUO. Hvis en skole i 2.g og 3.g i det kommende skoleår har en 

KUO-andel på mere end 10%, vil skolen ikke kunne optage KUO-

elever på den nye 1.g-årgang.  

 

Fordelingsprocessen  

Skoler, der efter ovenstående principper, skal sende KUO-elever i fordeling, 

opgør antallet og sender dem til fordeling blandt relevante gymnasier. 

KUO-eleverne fordeles efter gældende regler i forhold til prioriteter og 

geografi. Der tilstræbes en jævn fordeling af antal til de modtagne skoler. 

Tilbageløb af ikke-KUO-ansøgere findes ud fra følgende princip: Eleven har 

skolen som 2. prioritet eller bor geografisk tæt på et gymnasium, der afgiver 

KUO-elever. 

 

Antallet af ikke-KUO ansøgere skal mindst svare til antallet af afgivne KUO-

ansøgere. 

 

Når tilbageløbet således er sikret, træder de almindelige regler i optagelses-

bekendtgørelsen i kraft.  

 

Forudsætninger for den fleksible KUO-model 

 

Det er en nødvendig forudsætning, at der foretages en kapacitetsfastsættelse, 

der sikrer et tilstrækkeligt volumen af elever. For ikke at komme over 35% 

elever med udenlandsk herkomst samlet set, vil der på Viby Gymnasium være 

brug for 8 fyldte klasser i 1g i skoleåret 2020-21. 
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Vi foreslår konkret en kapacitetsstyring, hvor elevtallet i slutningen af 

november allerede indtænkes, så skolerne opretter bæredygtige klasser. Det 

skal sikres ved aftaler, monitorering og lignende, at de udfordrede skoler ikke 

drænes efterfølgende, og at elevsammensætningen ikke skævvrides af den 

nuværende praksis i forhold til ventelister. 

 

Skole Antal klasser pr. 1/8-2020 med fordelingstal 29,5 Elevtal 

Egå Gymnasium 9 266 

Risskov Gymnasium 9 266 

AARHUS GYMNASIUM 7 177 

Århus Statsgymnasium 9 266 

Aarhus Katedralskole 9 266 

Marselisborg Gymnasium 9 266 

Viby Gymnasium 8 236 

Skanderborg Gymnasium 9 266 

Odder Gymnasium 6 177 

Favrskov Gymnasium 9 266 

 

Vedlagte bilag 

Bilag 1: Konsekvensberegning af flertallets model 

Bilag 2: Møde med BUVM 13.12.19 

Bilag 3: Rapport vedr. særlig konfliktsituation (behandles fortroligt) 

Bilag 4: Orienteringsbrev vedr. overbookning 

Bilag 5: Elevflytninger 2019 

Bilag 6: Forældrehenvendelse vedr. elevsammensætning (behandles fortroligt) 

 

27



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 1/4 

Viby Gymnasium, Søndervangs Allé 45, 8260 Viby 

www.vibygym.dk – administration@vibygym.dk – Tlf: +45 8734 8000 

CVR: 29 55 38 07 – EAN: 5798000558427 – UVMs skolenr.: 751076 

 

Elevsammensætningen på Viby Gymnasium 
 
Skolen tiltrækker tosprogede elever, der ikke ligger i vores naturlige område. 
Det er klart med til at øge andelen af tosprogede elever. 
 
Vi lå ved valget af endelig studieretning på 50 % tosprogede. Denne del er 
efterfølgende øget lidt. På hf udgør de tosprogede elever ca. 40%. 
 
Hvad er fælles for gruppen: 

 Gymnasiefremmede hjem 

 Kommer fra skoler med en høj andel af tosprogede 

 Flere er først sent uddannelsesparate 

 Svage eksamenskarakterer i flere fag/samlet 

 Flere har en middel 10. klasse, men en 9. klasse med adskillige 00 og 
02 i stx-fag 

 Mange kommer direkte fra 9. klasse. Har fravalgt 10. klasse, selv om 
en del af dem er blevet anbefalet 10. klasse 

 
Hvad oplever vi: 
En stor andel er i forhold til de personlige og sociale kompetencer ikke parate 
til gymnasiet 
De skaber hurtigt en kultur i en klasse, hvor de ikke søger læring. 
En stor del af gruppen laver deres egne regler. Er yderst ekskluderende i 
forhold til andre elevgrupper (etnisk danske) 
Den lave fokus på faglighed betyder, at vi vurderer, at en større gruppe elever 
ikke virker uddannelsesparate. De har en adfærd, vi ikke i samme grad har set 
tidligere: er meget forstyrrende, kan ikke indgå i gruppearbejde, accepterer 
ikke skolens regler og er i konflikt med lærerne. 
 
Alvorlige samtaler med ledelsen og sanktioner i grundforløbet: 
 

Afg.kl Skole Årsag 

9. Højvangskolen Studieadfærd, adv. 

9. Kragelundskolen Studieadfærd - samtale 

9. Kragelundskolen Studieadfærd, adv. 

9. Rosenvangskolen Studieadfærd, adv. 

10. Rundhøjskolen Studieadfærd, adv. 

9. Samsøgadeskole Studieadfærd - samtale 

9. Selam Studieadfærd - samtale 

9.  Selam Studieadfærd - samtale 

10. Sk. Ungdomsskole Studieadfærd - samtale 

9. Skåde skole Studieadfærd, adv. 

9. Søndervangskolen Studieadfærd - samtale 
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9. Søndervangskolen Studieadfærd - samtale 

9. Søndervangsskolen Studieadfærd, adv. 

9. Søndervangsskolen Studieadfærd, adv. 

9. Søndervangsskolen Studieadfærd, adv. 

9. Søndervangsskolen Studieadfærd, adv. 

9. eft. prøve Søndervangsskolen Studieadfærd, adv. 

10. Tranbjergskolen Studieadfærd, adv. 

9. Vestergårdsskolen Studieadfærd, adv. 

9. Vestergårdsskolen studieadfærd/bortvisning 

100% tosprogede elever 
 
Resultater fra grundforløbet: 
 

 Dansk Engelsk Matematik NV AP 

Under middel 25 16 33 17 33 

heraf 2-spr. 18 11 20 13 27 

2-spr % af UM 72,0 68,8 60,6 76,5 81,8 

Ikke bestået 5 15 27 8 20 

heraf 2-spr. 5 12 22 7 16 

2-spr % af IB 100,0 80,0 81,5 87,5 80,0 

 
Opfølgning på grundforløbet 
 
brev a: skoleaftale (evt. med varsel) 
brev b: anbefaling om anden uddannelse (evt. med varsel) 

  brev a brev b samtale 
særligt 
brev 

Sen 
UPV 

ABC EUD 1         

Ranum     1     

Rundhøjskolen 1   1     

Silkeborg Ungdomsskole   1     1 

Skanderborg Ungdomsskole 1   1   1 

Tranbjergskolen 1 1 1     

Vestergårdsskolen 1 1 1   1 

Samsøgadeskole   1 1   2 

Ellevangskolen     1     

Hasle skole     1   1 

Højvangskolen 1   1     

Kragelundskolen 1         

Rosenvangskolen       1 1 
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Selam     1     

Skjoldhøjskolen   1       

Solbjergskolen     1     

Søndervangskolen 3   2 1 1 

Viby Skole 1         

Århus Privatskole   1       

Antal 11 6 13 2   

Heraf tospr. 10 0 9 0   

Tospr. i % 90,9 0,0 69,2 0,0   

      
     
    

Studieretningsforløbet 
 
Med en andel af tosprogede elever på mindst 50% er det vanskeligt at lave en 
pædagogisk og faglig god sammensætning af studieretningsklasser. Vi ser 
også nogle tydelige tendenser i forhold til elevernes valg af studieretning: 
 

  
Tospr. i 
% 

Antal 
tospr. Elevtal 

SA-EN 67,3 33 49 

BI-Ke 38,9 14 36 

EN-SP 26,7 4 15 

MU-EN 8,3 1 12 

MA-Fy 75,0 18 24 

SA-MA 32,1 9 28 

BT-MA 60,7 17 28 

  50,0 96 192 

 

 En stor gruppe svage elever vælger SA-EN og til dels BI-Ke. 

 Det er vores vurdering, at en større andel af de tosprogede elever 
vælger retning ud fra sociale relationer frem for en faglig afklaring. 

 Der er et stort pres for omvalg af studieretning/klasse efter 
offentliggørelsen af klasser. Elever, der kan magte Matematik A, søger 
imod studieretninger med dette niveau. 

 I klasser med et højt fagligt niveau har elevsammensætningen ikke så 
stor betydning. 

 
Aktuelle problemstillinger 

 Vi screener eleverne, men vi har ikke mulighed for at udmelde en elev, 
hvis eleven kan begå sig på et acceptabelt niveau. 
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 Der er for en gruppe på 15-20 elever fagligt så stort et gab mellem 
deres reelle kompetencer og de faglige krav på stx, at det ikke er 
realistisk, at vi gennem almindelig undervisning vil kunne løfte dem. 

 Trods skolens studie- og ordensregler er det ikke muligt at sætte 
hurtigt nok ind over for elever, der har en uacceptabel adfærd. Mange 
gange handler det ikke om episoder, men om deres generelle adfærd. 

 Vi oplever, at etnisk danske elever er i mindretal i flere klasser, hvorfor 
de ønsker at flytte klasse/skole. 
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Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

Afdelingen for Almen 

Uddannelse og Tilsyn 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf. nr.: 33 92 50 00 

E-mail: stuk@stukuvm.dk 

www.stukuvm.dk 

CVR nr.: 29634750 

8. november 2019 

Sagsnr.: 19/17388 

 

 

Orienteringsbrev vedrørende almengymnasiale institutioners fast-

sættelse af optagelseskapacitet og muligheden for at foretage tek-

nisk overbooking 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er blevet bekendt med, at 

der i flere fordelingsudvalg er praksis for at arbejde med en såkaldt tek-

nisk overbooking, som ikke er indberettet til STUK. 

Da denne praksis ikke er i overensstemmelse med de gældende regler, 

vurderer STUK, at der er behov for at præcisere optagelsesbekendtgørel-

sens bestemmelser vedrørende kapacitetsfastsættelse og de retsvirknin-

ger, der følger heraf. 

 

Præcisering af bestemmelse vedrørende kapacitetsfastsættelsen 

Det følger af bestemmelserne i § 29, stk. 1, i optagelsesbekendtgørelsen, 

at institutionernes optagelseskapacitet:  

 

1. er defineret ved et bestemt antal elever 

2. deles op på henholdsvis treårig stx og toårig hf og  

3. skal ledsages af en forudsætning om antal oprettede klasser.  

 

Det er altså antallet af elevpladser, der er det centrale, mens det antal 

klasser, som man har haft som udgangspunkt, alene er en baggrundsop-

lysning.  

 

Optagelsesbekendtgørelsens § 29, stk. 1, der definerer, hvad der forstås 

ved optagelseskapacitet, vedrører i første omgang alene et oplæg til opta-

gelseskapaciteten fra institutionens ledelse, som efterfølgende skal danne 

grundlag for en drøftelse med de øvrige institutioner i det forpligtende 

samarbejde og med regionen, jf. § 29, stk. 2-4.  

 
Det fremgår af § 29, stk. 4, i optagelsesbekendtgørelsen, at de enkelte in-

stitutioner senest d. 15. december skal orientere regionsrådet om den 

samlede optagelseskapacitet. Dette indebærer helt konkret, at det enkelte 
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gymnasium skal indgive oplysninger om antallet af elever såvel som klas-

ser i henhold til de fastsatte datoer, som fremgår af bekendtgørelsen. 

Herefter skal regionsrådene senest d. 1. februar give STUK besked om 

den samlede fastsættelse af optagelseskapaciteten i regionen, herunder 

hvordan kapaciteten er fordelt på de enkelte institutioner.  

Det følger af kapacitetsfastsættelsen, at institutionerne forpligter sig til at 

oprette et bestemt antal elevpladser på den enkelte uddannelse (men ikke 

et bestemt antal klasser). Ligeledes gælder det, at de enkelte institutioner 

ikke egenhændigt kan regulere kapaciteten efterfølgende. 

 

Når flere institutioner opererer med en teknisk overbooking, som ikke er 

indberettet, så afstedkommer det potentielt, at fordelingsprocessen ikke 

kan forløbe og gennemføres i henhold til optagelsesbekendtgørelsens be-

stemmelser. Det er desuden af afgørende betydning for regionerne, at de 

har et præcist indblik i antallet af elevpladser, da det er grundlaget for, at 

det enkelte regionsråd kan beslutte, om der er grundlag for at indstille til 

børne- og undervisningsministeren, at der bør fastlægges et kapacitetsloft 

for en eller flere almengymnasiale institutioner i forhold til en given al-

mengymnasial ungdomsuddannelse. Kapacitetslofter er ligesom selve be-

grebet optagelseskapacitet defineret som et bestemt antal elevpladser, 

ikke som et bestemt antal klasser. 

Det skal understreges, at ovennævnte bestemmelser vedrørende kapaci-

tetsfastsættelse er en generel videreførelse af regelsættet på området, og 

der er derfor ikke tale om nye regler eller regelfortolkninger som følge af 

optagelsesbekendtgørelsen fra 2018. 

Regulering af kapaciteten og planlagt overbooking  

Det er naturligt, at institutioner med udbud af gymnasiale ungdomsud-

dannelser tilstræber, at de ved det relevante tælletidspunkt inde i en elev-

årgangs første skoleår har en fornuftig klassekvotient. Det vil sige en 

klassekvotient, der på den ene side er økonomisk rationel og på den an-

den side lever op til reglerne om det fleksible klasseloft. Det betyder, at 

skolerne i praksis kan have et ønske om at optage flere end 28 elever pr. 

klasse (”overbooke”) på grund af et forventeligt frafald af elever efter 

optagelsen, men inden tælledatoen.  

 
Der er ikke noget til hinder for, at de enkelte institutioner planlægger ef-

ter, at der er en vis overkapacitet, som kan imødekomme de udfordrin-

ger, der kan komme som følge af, at der kan ske visse forskydninger i 

elevgrundlaget fra ansøgningstidspunktet d. 1. marts og frem til næst-

kommende skoleårs første tælledag. Det afgørende er blot, at der skal ta-

ges højde for dette i forbindelse med den fastsættelse af optagelseskapa-

citeten, som via regionsrådet indberettes til STUK senest d. 1. februar. 

Det skal desuden oplyses, at der er mulighed for at opregulere den først 

indberettede kapacitet, jf. § 10 i optagelsesbekendtgørelsen, hvis det efter 
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ansøgningsfristen d. 1. marts viser sig, at den samlede optagelseskapacitet 

i fordelingsudvalgets område er for lille set i forhold til antallet af ansø-

gere, hvorefter fordelingsudvalget kan anmode én eller flere institutioner 

om at opregulere sin kapacitet i forhold til det fastsatte. Endvidere følger 

det af § 27 i optagelsesbekendtgørelsen, at gymnasier har mulighed for at 

oprette ventelister for elever med henblik på tildeling af ledige pladser, 

der måtte opstå. 

Opsummering 
STUK anerkender, at mange frafald i starten af et skoleår kan give visse 

administrative- og ressourcemæssige udfordringer, men det skal præcise-

res, at håndteringen heraf skal ske inden for de af bekendtgørelsens fast-

satte rammer, og det er således ikke muligt at arbejde med teknisk over-

booking, som ikke er indberettet i henhold til optagelsesbekendtgørel-

sens § 29.  

Det er afgørende, at institutionernes kapacitetsfastsættelse følger de 

ovennævnte regler, da den fastsatte kapacitet er grundlaget for den føl-

gende elevfordeling og den eventuelle stillingtagen til at regulere kapaci-

teten via kapacitetslofter. Desuden er det et vigtigt hensyn – ikke mindst 

for de elever, der søger om optagelse – at institutionernes kapacitetsfast-

sættelse er åben og gennemsigtig. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Frederik Stobbe 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. +45 33 92 54 53 

Frederik.Stobbe@stukuvm.dk 
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Opmærksomhedspunkter i forhold til vurdering af tallene:
1; Kolonnerne for 15 marts angiver, hvor mange ansøgere, der havde angivet den pågældende institution som deres 1, prioritet.
2: Kolonnerne 20 maj angiver, hvor mange der har en plads reservation, efter fordeling, genoptagelse og øvrige flytninger.
3: Kolonnen fordelt" viser, hvor mange ansøgere institutionerne enten har afgivet (-) eller modtaget i forbindelse med fordelingen. Kokwnen
summer ikke til nul, da ansøgerne har angivet andre uddannelser som deres øvrige prtoriteter
4: Ny fortolkning af IB-elever betyder at de skal tælles som almindelige STX'er.

5: l modsætning til tidligere ar bliver ansøgerne ikke optaget umiddelbart efter fordelingen, men modtager information om afhvis man ved
skolestart opfylder betingelserne for optagelse kan man på begynde sin uddannelse på den institution, hvor man har fået reserveret plads,
6: Alle, der ska! til optagelsesprøve skal have en plads reservation indenfor institutionens kapacitet.
7: Det endeiige tal for, hvor mange, der opfylder betingelserne for optagelse forligger føret den 26. august 2019.
8 : Farvemarkeringen betyder at tallene ikke er modtaget fra skolerne uwihtT__._, rLjj-.M-«iuBiu_i r * ""-~~ "-

Inkl. IB

Inkl 12ASF

(+9 fra Crty)

(9 elever blev overflyttet til Tilst)
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Viby Gymnasium, Søndervangs Allé 45, 8260 Viby 

www.vibygym.dk – administration@vibygym.dk – Tlf: +45 8734 8000 

CVR: 29 55 38 07 – EAN: 5798000558427 – UVMs skolenr.: 751076 

Klage vedr. lokale elevfordelingsregler 2020 
(Fordelingsudvalg Øst) 
 

Viby Gymnasium har i efteråret 2019 i overensstemmelse med ”Lov om 

ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 

voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse” 

vedtaget d. 19. dec. 2019 bedt Fordelingsudvalg Øst om at fastsætte lokale 

elevfordelingsregler for at imødegå de problemer en skæv elevsammensætning 

har medført. Det er desværre ikke lykkedes at opnå enighed i 

fordelingsudvalget om sådanne regler. Derfor klager Viby Gymnasium nu til 

Region Midt, jvf.§ 12a stk. 3. 

 

1. Udfordringen på Viby Gymnasium 

Over de sidste tre år har det været forsøgt at ændre elevsammensætningen på 

udfordrede gymnasier i Aarhus. Belært af erfaringer har tilgangen fra Viby 

Gymnasiums side i år i forhandlingerne i Fordelingsudvalg Øst været at 

fastholde følgende perspektiv: 

1) Først når målet er beskrevet, kan midlerne findes. 

2) Det er vigtigt, at de lokale regler, der fastsættes, har den ønskede 

virkning. 

Søgemønsteret til stx på Viby Gymnasium har allerede fremvist et fald i 

antallet af ansøgere med dansk herkomst og en stigning i antallet af elever med 

udenlandsk herkomst. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med to 

faktorer:  

 en øget polarisering blandt unge, der søger stx  

 en kapacitetsopskrivning hos tre nabogymnasier i 2015 

På den nuværende 1g-årgang på Viby Gymnasium har over 50% af vores 

elever udenlandsk herkomst. En sådan elevsammensætning betyder i sig selv, 

at antallet af ansøgere med dansk herkomst må forventes at falde. Eva-

rapporten fra 2017 om elevernes valg af gymnasium dokumenterer, at når der 

er en andel på over 30% med indvandrerbaggrund, så falder søgningen fra 

elever med dansk herkomst (https://www.eva.dk/sites/eva/files/2018-

05/Fordeling%20af%20elever%20på%20de%20almene%20gymnasier%20og

%20HF_0.pdf). 

 

Med den lov, der er vedtaget d. 19. december 2019 med virkning fra d. 1. 

januar 2020, kan der vedtages lokale fordelingsregler med henblik på at sikre 

en elevsammensætning, der bedre afspejler befolkningens sammensætning. 

Lovforslaget er vedtaget af alle partier i Folketinget på nær Ny Borgerlige. 

Elevsammensætningen på Viby Gymnasium er allerede meget forskellig fra 
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sammensætningen i befolkningen i forhold til såvel hele Aarhus Kommune 

som i den sydlige del af Aarhus Kommune. Andelen af tosprogede i Aarhus 

Kommune er på 19%. I den sydlige del af Aarhus er den lavere. På Viby 

Gymnasium er den samlede andel af elever med udenlandsk herkomst ca. 40%, 

men på 1g-årgangen er den på over 50%. 

 

For at rette op på balancen på skoleniveau er det derfor vigtigt, at andelen af 

elever med udenlandsk herkomst bliver meget lav ved næste optag, hvilket vil 

sige under gennemsnittet for unge med udenlandsk herkomst i Aarhus 

Kommune. 

 

En konsekvensberegning af det forslag et flertal i fordelingsudvalget stemte om 

d. 7. januar viser, at det på ingen måde vil løse kapacitetsproblemet. 

Beregningen viser tværtimod, at Viby Gymnasium alt andet lige ville have 

modtaget ca. 50 elever færre, hvis denne model kom i brug (jvf. bilag 1). En 

tredjedel af disse ville have udenlandsk herkomst, selv når KUO-eleverne er 

sendt til fordeling. Derudover betyder en fordeling med 28 elever ved 

fordelingen i foråret, at der hurtigt vil opstå ledige pladser, der vil medføre 

elevflytninger. 

 
2. Elevsammensætningen 

 

Viby Gymnasium har været vant til at arbejde med en sammensat elevgruppe. 

De seneste år er sammensætningen blevet så ulig sammensætningen i det 

omkringliggende samfund, at vi oplever markante sociale og faglige 

udfordringer. 

 

En stor andel er i forhold til de personlige og sociale kompetencer ikke 

umiddelbart parate til gymnasiet. De skaber hurtigt en kultur i en klasse, hvor 

de ikke søger læring. En stor del af gruppen laver deres egne regler og er yderst 

ekskluderende i forhold til andre elevgrupper (elever med dansk herkomst). 

 

Det manglende faglige fokus betyder, at vi vurderer, at en større gruppe elever 

ikke virker uddannelsesparate. De har en adfærd, vi ikke i samme grad har set 

tidligere. De er meget forstyrrende, kan ikke indgå i gruppearbejde, accepterer 

ikke skolens regler og er i konflikt med lærerne. 

 

Hvad er fælles for gruppen: 

 Gymnasiefremmede hjem 

 Kommer fra skoler med en høj andel af tosprogede 

 Flere er først sent erklæret uddannelsesparate 
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 Svage eksamenskarakterer i flere fag/samlet 

 Flere har en middel 10. klasse, men en 9. klasse med adskillige 00 og 

02 i stx-fag 

 Mange kommer direkte fra 9. klasse. Har fravalgt 10. klasse, selv om en 

del af dem er blevet anbefalet 10. klasse 

 

Vi har på et møde med Camilla Trier og Jens Refslund i BUVM d. 13. 

december 2019 forelagt et notat (jvf. bilag 2), hvor vi har redegjort for faglige 

og adfærdsmæssige problemer i løbet af grundforløbet.  

 

Da vi i ugerne op til jul oplevede meget alvorlige adfærdsmæssige problemer 

herunder vold, trusler om vold og chikane, valgte vi at samarbejde med 

pædagogiske konsulenter fra Center for 

Konfliktforebyggelse/SKOLETRYGHED/SOFUSHUSET ved Jon Valdemar 

Andersen. Han har efterfølgende udarbejdet en rapport til skolen, som vi har 

vedlagt denne klage (jvf. bilag 3, skal behandles strengt fortroligt), men 

følgende hovedpointer og indstillinger i rapporten er: 

 En meget stor gruppe utilpassede elever 

 En udadreagerende adfærd 

 En så stor andel af elever med fremmed herkomst skaber en 

ekskluderende kultur og afviser de normale aktiviteter på et dansk 

gymnasium 

 Der er et stort behov for socialt opfølgningsarbejde 

 Risiko for radikalisering 

 

3. Kapacitet 

Kapaciteten på stx er på nuværende tidspunkt for høj i Stor-Aarhus (Aarhus-

gymnasierne, Odder og Skanderborg). Trods det indførte kapacitetsloft i 2019 

er der fortsat ledig stx-kapacitet, og særlig problematisk er det, at der 

forsvinder ca. 220 elever fra fordeling til studieretningsstarten i midten af 

november. Overkapaciteten ses således allerede fra fordelingstidspunktet til 

første skoledag. Her henter især omegnsgymnasier og de overansøgte 

gymnasier elever med dansk herkomst fra Viby Gymnasium.  

 

Når der ikke er en forventning om, at det økonomiske incitament for at tage 

elever ind op til maksimum forsvinder, så er Viby Gymnasium meget udsat i 

forhold til at miste rigtig mange elever med dansk herkomst efter fordelingen. 

 

En kapacitetsstyring er således nødvendig ud fra flere parametre: 
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 De mange ledige pladser skaber mange elevflytninger, hvor skoler Viby 

Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM nærmest agerer 

”reservebænk” for skoler, der har eller løbende får ledig plads. 

Flytningerne er med til at skabe en skævere elevsammensætning, idet 

det primært er elever med dansk herkomst, der flyttes fra de to nævnte 

gymnasier til andre gymnasier. 

 At man sikrer, at der er et reelt uddannelsestilbud i forhold til 

studieretninger til de unge i området. 

 At der er en kapacitetsstyring, der understøtter elevsammensætningen 

på de enkelte gymnasier. 

Ifølge EVA-rapporten ”Fordeling af elever på de almene gymnasier og HF” 

bliver elevsammensætningen bl.a. i Aarhus mere og mere skæv, idet andelen af 

elever med ikke-dansk herkomst polariserer sig. Det bevirker, at når andelen af 

elever med udenlandsk herkomst kommer over 30%, vil elever med dansk 

baggrund fravælge disse gymnasier. Netop den tendens er tydelig på Viby 

Gymnasium, hvor elevsøgningen for alvor falder i 2017, og den samme 

tendens så man de sidste år på Langkær Gymnasium: 

 

 

 

Søgetal Viby     
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

219 234 237 182 199 157 

 

 

I forhold til den eksisterende indmeldte kapacitet sættes der i høj grad 

lighedstegn mellem ansøgertal og kapacitet. Det er dog tydeligt, at søgetallet 

for både Viby Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM hænger sammen med 

den mere og mere skæve elevsammensætning. Nærhedsprincippet bruges ofte 
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som argument for bevarelse af for eksempel en folkeskole, men udviklingen i 

Aarhus på gymnasieområdet har i den grad brudt med dette princip. 

Ses der på ansøgerne fra 2019 i forhold til postnumre for bopælsadresse, er det 

tydeligt, at man med en kapacitetsstyring på f.eks. de overansøgte gymnasier, 

vil kunne sikre en langt mere bæredygtig elevsammensætning på AARHUS 

GYMNASIUM i vest og på Viby Gymnasium i syd. 

 

For begge gymnasier gælder det, at for ansøgere fra det naturlige 

optagelsesområde søger disse elever på grund af elevsammensætningen 

optagelse på et af de i forvejen meget søgte gymnasier med en langt mere 

repræsentativ elevsammensætning. 

 

 

 

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

 

 

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

 

Havde disse elever i stedet søgt gymnasiet i dets naturlige optagelsesområde, 

havde elevsammensætningen været langt mere som et spejl af det 

omkringliggende samfund. 

 

Overkapacitet ved fordelingen 

Der har i en årrække været en praksis, hvor overansøgte gymnasier 

overbookede, når søgetallet var kendt, for at tage højde for et frafald hen over 

den følgende sommer. Ved fordelingsudvalgsmødet i foråret 2019 blev der 

AARHUS GYMNASIUM

Ansøgere Andel Ansøgere Andel Ansøgere Andel

Marselisborg Gymnasium 3 6% 9 8% 0 0%

Aarhus Katedralskole 0 0% 8 7% 9 29%

Århus Statsgymnasium 26 52% 71 63% 14 45%

I alt på skoler udenfor kerne-

optageområdet 29 58% 88 78% 23 74%

Tilst Brabrand Sabro

Viby Gymnasium

Ansøgere Andel Ansøgere Andel Ansøgere Andel

Marselisborg Gymnasium 33 22% 101 54% 7 41%

Aarhus Katedralskole 67 45% 53 28% 3 18%

Århus Statsgymnasium 27 18% 13 7% 2 12%

I alt på skoler udenfor kerne-

optageområdet 127 85% 167 89% 12 71%

Viby J Højbjerg Hasselager
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taget en flertalsbeslutning om, at også underansøgte gymnasier kunne få tilført 

elever, så der var tale om en overbookning på 29,5 elever i hver klasse. Der var 

således tale om en markant kapacitets-øgning, der tidsmæssigt lå efter 

Regionens indmelding til ministeriet. Denne praksis blev efterfølgende 

underkendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (jvf. bilag 4). 

 

Ifølge Regionens egne opgørelsen forsvinder der fra fordeling til 20. november 

elever, der svarer til 7-8 klasser. Det viser tydeligt, at der er behov for en stram 

kapacitetsstyring. Det er samtidig i den periode, at der sker en skævvridning af 

elevsammensætningen. Omegnsgymnasierne og de overansøgte gymnasier 

minimerer deres frafald ved at optage elever fra f.eks. Viby Gymnasium. Der 

er stort set kun tale om flytninger af elever med dansk herkomst væk fra Viby 

Gymnasium. Konsekvensen for skolen er, at vi opretter det aftalte antal klasser 

ved fordelingen, men efterfølgende placeres en del af regionens overkapacitet 

hos os. Det har store konsekvenser, da vi med færre penge skal løfte en stor 

gruppe udfordrede elever. Ud over at flytningerne sker på grund af 

overkapacitet i Region Midt, hænger det også sammen med en ugennemsigtig 

ventelistepolitik (jvf. bilag 5). 

 

 

4. Hvad skal virkningen af lokale fordelingsregler og 

kapacitetstilpasning være? 

 

Målet må være, at de elever, der optages i 2020, går på en årgang, der har en 

bæredygtig elevsammensætning, også når eleverne går i 3g. For at balancen 

kan opretholdes skal der være en begrænsning på antallet af elever, der flyttes 

efter fordelingen. Ud over elevsammensætningsproblematikken har den 

nuværende venteliste-praksis også medført store økonomiske omkostninger for 

Viby Gymnasium. Der forsvinder penge ud af budgettet, når eleverne flytter til 

andre skoler, og for ikke at forværre elevsammensætningen yderligere har Viby 

Gymnasium ikke taget elever ind fra egen ventelisten, selvom vi har mange 

henvendelser fra bl.a. en del af de 40 elever, vi sendte til andre skoler i 2018 

som følge af KUO-fordelingen. 

 

Målet er følgende for Viby Gymnasium:  

 

Den kommende 1g-årgang skal indeholde ca. 15% elever med 

udenlandsk herkomst. Det vil for Viby Gymnasium betyde, at vi på stx 

kommer ned på en andel af elever med udenlandsk herkomst på 35%. 

Det er stadig for højt i forhold til det omgivende samfund, men det er et 

realistisk mål for 2020, indtil den mere blivende lovgivning er på plads. 
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Forudsætningen for, at målet kan nås på Viby Gymnasium er, at der er 8 

klasser på tælledagen, hvor max. 40 elever ud af de 224 elever må have 

udenlandsk herkomst. Med dette kapacitetstal videreføres det kapacitetsloft, 

Region Midt indførte sidste år satte for Viby Gymnasium. 

 

Fordelingsudvalget må af hensyn til de internationale forpligtelser ikke fordele 

elever på baggrund af elevernes herkomst, men man må godt fordele på 

baggrund af bopæl eller tosprogethed. Vi har erfaring med fordeling på 

baggrund af bopæl. Den nuværende 1g-årgang i Viby var på ca. 200 elever. 

Halvdelen har indvandrerbaggrund. 58 af disse elever bor i KUO (Kombineret 

UdlejningsOmråde). 42 af vores nuværende 1g-elever har således 

indvandrerbaggrund og bor uden for KUO. Vi ville alt andet lige derfor komme 

i mål med hensyn til elevsammensætningen, hvis vi sendte alle vores ansøgere 

fra KUO til andre gymnasier og fik et tilsvarende antal ikke-KUO-elever retur. 

Derudover er der brug for, at der tilføres et antal elever, så vi ender på 224 

elever på tælledagen i november. Dette antal skal være på 224 plus det frafald, 

der vil være fremover. Hvis man sætter kapaciteten lavere, vil det ikke være 

muligt at komme ned på 18% med udenlandsk herkomst. 

 

Herefter er det vigtigt, at der ikke er væsentlige elevflytninger, da det vil 

ødelægge balancen. I betænkningen fra Børne- og Undervisningsudvalget til 

lovforslag L61 d. 12. december, hvor hele udvalget på nær Ny Borgerlige 

indstiller lovforslaget til vedtagelse udtrykkes problemet således: 

”Radikale Venstres medlemmer af udvalget bakker op om lovforslaget, som 

forhåbentlig kan bidrage til, at nogle af udfordringerne om elevfordeling kan 

løses ved næste års skoleoptag. Samtidig er det væsentligt for Radikale 

Venstre, at de lokale elevfordelingsregler følges op med en stram 

kapacitetsstyring, så elever, der har været fordelt efter lokale fordelingsregler, 

ikke blot overflyttes fra overansøgte til underansøgte gymnasier i begyndelsen 

(egen fremhævelse) af skoleåret. Dette er både skadeligt for elevernes 

mulighed for at falde til på det gymnasium, de bliver tildelt, forhindrer 

skolerne i at planlægge efter et kendt optag af elever, og underminerer de 

løsninger, der måtte være fundet i fordelingsudvalget.” 

 

En stram kapacitetsstyring skal sikre, at der ikke er ledige pladser efter 

elevfordelingen i foråret. Det er derfor nødvendigt, at der er overbooket med 

elever på skolerne i forhold til det antal klasser, man har på tælledagen, så der 

ikke løbende hentes elever fra skoler, der har fået tilført disse ved fordelingen.   
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5. Viby Gymnasiums løsningsmodel: ”Fleksibel KUO-model” 

 

Formål 

 Bidrage til en elevsammensætning, der bedre afspejler 

befolkningssammensætningen. 

 Sikre at elevsammensætningen også internt kan være en balanceret 

elevsammensætning på det enkelte gymnasium i forhold til elevernes 

valg af studieretning. 

 Fastholde en balanceret elevsammensætning over tid på det enkelte 

gymnasium. 

 

Principper 

 Elever fordeles efter en fleksibel KUO-model, idet der tages højde for 

den samlede elevsammensætning på et gymnasium. 

 KUO-elever fordeles i forhold til skolernes nuværende andel af elever 

fra KUO. Hvis en skole i 2.g og 3.g i det kommende skoleår har en 

KUO-andel på mere end 10%, vil skolen ikke kunne optage KUO-

elever på den nye 1.g-årgang.  

 

Fordelingsprocessen  

Skoler, der efter ovenstående principper, skal sende KUO-elever i fordeling, 

opgør antallet og sender dem til fordeling blandt relevante gymnasier. 

KUO-eleverne fordeles efter gældende regler i forhold til prioriteter og 

geografi. Der tilstræbes en jævn fordeling af antal til de modtagne skoler. 

Tilbageløb af ikke-KUO-ansøgere findes ud fra følgende princip: Eleven har 

skolen som 2. prioritet eller bor geografisk tæt på et gymnasium, der afgiver 

KUO-elever. 

 

Antallet af ikke-KUO ansøgere skal mindst svare til antallet af afgivne KUO-

ansøgere. 

 

Når tilbageløbet således er sikret, træder de almindelige regler i optagelses-

bekendtgørelsen i kraft.  

 

Forudsætninger for den fleksible KUO-model 

 

Det er en nødvendig forudsætning, at der foretages en kapacitetsfastsættelse, 

der sikrer et tilstrækkeligt volumen af elever. For ikke at komme over 35% 

elever med udenlandsk herkomst samlet set, vil der på Viby Gymnasium være 

brug for 8 fyldte klasser i 1g i skoleåret 2020-21. 
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Vi foreslår konkret en kapacitetsstyring, hvor elevtallet i slutningen af 

november allerede indtænkes, så skolerne opretter bæredygtige klasser. Det 

skal sikres ved aftaler, monitorering og lignende, at de udfordrede skoler ikke 

drænes efterfølgende, og at elevsammensætningen ikke skævvrides af den 

nuværende praksis i forhold til ventelister. 

 

Skole Antal klasser pr. 1/8-2020 med fordelingstal 29,5 Elevtal 

Egå Gymnasium 9 266 

Risskov Gymnasium 9 266 

AARHUS GYMNASIUM 7 177 

Århus Statsgymnasium 9 266 

Aarhus Katedralskole 9 266 

Marselisborg Gymnasium 9 266 

Viby Gymnasium 8 236 

Skanderborg Gymnasium 9 266 

Odder Gymnasium 6 177 

Favrskov Gymnasium 9 266 

 

Vedlagte bilag 

Bilag 1: Konsekvensberegning af flertallets model 

Bilag 2: Møde med BUVM 13.12.19 

Bilag 3: Rapport vedr. særlig konfliktsituation (behandles fortroligt) 

Bilag 4: Orienteringsbrev vedr. overbookning 

Bilag 5: Elevflytninger 2019 

Bilag 6: Forældrehenvendelse vedr. elevsammensætning (behandles fortroligt) 
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Fra

Kapacitet 
stx

Brutto 
ansøgere

Ansøgertal 
efter 
udsættere mv

Til 
fordeling 
ved nøgle
29,5

Marselisborg 252 301 298 33
Egaa 280 305 300 5
Statsgymnasiet 280 400 380 85
Katedralskolen 280 392 374 79

1398 1352 202

Fra

Kapacitet stx (ej KU
O

)

Brutto ansøgere (Ej KU
O

)

KU
O

-ansøgere

KU
O

 overførsel

Ansøgertal STX efter udsæ
ttere m

v (Ej 
KU

O
)

Dum
pede

Til fordeling (Ej KU
O

)

Marselisborg 252 290 11 16 287 1 34
Egaa 252 304 1 26 299 4 46
Statsgymnasiet 252 365 35 -8 345 4 93
Katedralskolen 280 388 4 25 370 5 89

Risskov 252 225 21 6 252 10 0

1288 1572 72 65 1553 24 262

Bemærkninger: For at give så mange ansøgere til fordeling er alle KUO-ansøgere overført til de o            
Der er naturligvis en række usikkerheder i forhold til at det ikke er muligt at lave                   
Ansøgerne er fordelt efter der prioritering og derefter efter det gymnasium der er      
Det antages at intet gymnasium må have mere end 28 KUO-ansøgere

Elevflytninger stx Fordelingsudvalg ØST 2019

Simuleret elevflytninger stx Fordelingsudvalg ØST 2020
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Til Favrskov Rønde Risskov Tech stx Skanderborg Viby Paderup Odder

Kapacitet stx 280 140 280 168 252 224 252 196

Brutto ansøgere 228 89 249 41 248 161 173 179

2 4 3 1 12 5
4

7 2 22 24 5 16 1 2
14 2 6 16 8 11 1 4

Tilflyttet brutto 23 8 32 43 14 39 2 11
Brutto efter tilflytning 251 97 281 84 262 200 175 190

Til Favrskov Rønde
Aarhus 

Gymnasium 
Tilst

Aarhus 
Gymnasium 

City
Skanderborg Viby Paderup Odder

Kapacitet stx (Ej KUO) 308 140 112 84 280 224 252 196

Ledig kapacitet (Ej KUO) 80 51 91 75 32 117 79 17

Brutto ansøgere 228 89 21 9 248 107 173 179

Overførte KUO-ansøgere -9 -2 -54

Dumpede 1 1 6 3 1

1 3 6 7 8 4

1 25 3 1 1 2

3 3 14 7 10 24 8 2

16 8 5 19 12 1 4

Tilflyttet brutto 21 39 19 16 37 45 11 10

Brutto efter tilflytning 249 128 40 25 285 152 184 189

              overansøgte gymnasier (for at give så stort volumen, som muligt til fordeling)
                præcis den samme udvælgese, som den enkelte rektor ville have gjort i forhold til mgk, elite, teamdanmark elever mv.

             nærmest til bopælen med ledig kapacitet

(*) "Andet" dækker over flytninger væk fra stx eller uden for fordelingsudvalget

(*) "Andet" dækker over flytninger til ander stx eller væk fra stx eller uden for fordelingsudvalget
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Andet (*) SUM

6 33
5

5 85
14 79

25 202
25

Andet (*) SUM

1596

542

1054

65

5 34

13 46

22 93

24 89

64

64
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Viby Gymnasium, Søndervangs Allé 45, 8260 Viby 

www.vibygym.dk – administration@vibygym.dk – Tlf: +45 8734 8000 

CVR: 29 55 38 07 – EAN: 5798000558427 – UVMs skolenr.: 751076 

 

Elevsammensætningen på Viby Gymnasium 
 
Skolen tiltrækker tosprogede elever, der ikke ligger i vores naturlige område. 
Det er klart med til at øge andelen af tosprogede elever. 
 
Vi lå ved valget af endelig studieretning på 50 % tosprogede. Denne del er 
efterfølgende øget lidt. På hf udgør de tosprogede elever ca. 40%. 
 
Hvad er fælles for gruppen: 

 Gymnasiefremmede hjem 

 Kommer fra skoler med en høj andel af tosprogede 

 Flere er først sent uddannelsesparate 

 Svage eksamenskarakterer i flere fag/samlet 

 Flere har en middel 10. klasse, men en 9. klasse med adskillige 00 og 
02 i stx-fag 

 Mange kommer direkte fra 9. klasse. Har fravalgt 10. klasse, selv om 
en del af dem er blevet anbefalet 10. klasse 

 
Hvad oplever vi: 
En stor andel er i forhold til de personlige og sociale kompetencer ikke parate 
til gymnasiet 
De skaber hurtigt en kultur i en klasse, hvor de ikke søger læring. 
En stor del af gruppen laver deres egne regler. Er yderst ekskluderende i 
forhold til andre elevgrupper (etnisk danske) 
Den lave fokus på faglighed betyder, at vi vurderer, at en større gruppe elever 
ikke virker uddannelsesparate. De har en adfærd, vi ikke i samme grad har set 
tidligere: er meget forstyrrende, kan ikke indgå i gruppearbejde, accepterer 
ikke skolens regler og er i konflikt med lærerne. 
 
Alvorlige samtaler med ledelsen og sanktioner i grundforløbet: 
 

Afg.kl Skole Årsag 

9. Højvangskolen Studieadfærd, adv. 

9. Kragelundskolen Studieadfærd - samtale 

9. Kragelundskolen Studieadfærd, adv. 

9. Rosenvangskolen Studieadfærd, adv. 

10. Rundhøjskolen Studieadfærd, adv. 

9. Samsøgadeskole Studieadfærd - samtale 

9. Selam Studieadfærd - samtale 

9.  Selam Studieadfærd - samtale 

10. Sk. Ungdomsskole Studieadfærd - samtale 

9. Skåde skole Studieadfærd, adv. 

9. Søndervangskolen Studieadfærd - samtale 
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9. Søndervangskolen Studieadfærd - samtale 

9. Søndervangsskolen Studieadfærd, adv. 

9. Søndervangsskolen Studieadfærd, adv. 

9. Søndervangsskolen Studieadfærd, adv. 

9. Søndervangsskolen Studieadfærd, adv. 

9. eft. prøve Søndervangsskolen Studieadfærd, adv. 

10. Tranbjergskolen Studieadfærd, adv. 

9. Vestergårdsskolen Studieadfærd, adv. 

9. Vestergårdsskolen studieadfærd/bortvisning 

100% tosprogede elever 
 
Resultater fra grundforløbet: 
 

 Dansk Engelsk Matematik NV AP 

Under middel 25 16 33 17 33 

heraf 2-spr. 18 11 20 13 27 

2-spr % af UM 72,0 68,8 60,6 76,5 81,8 

Ikke bestået 5 15 27 8 20 

heraf 2-spr. 5 12 22 7 16 

2-spr % af IB 100,0 80,0 81,5 87,5 80,0 

 
Opfølgning på grundforløbet 
 
brev a: skoleaftale (evt. med varsel) 
brev b: anbefaling om anden uddannelse (evt. med varsel) 

  brev a brev b samtale 
særligt 
brev 

Sen 
UPV 

ABC EUD 1         

Ranum     1     

Rundhøjskolen 1   1     

Silkeborg Ungdomsskole   1     1 

Skanderborg Ungdomsskole 1   1   1 

Tranbjergskolen 1 1 1     

Vestergårdsskolen 1 1 1   1 

Samsøgadeskole   1 1   2 

Ellevangskolen     1     

Hasle skole     1   1 

Højvangskolen 1   1     

Kragelundskolen 1         

Rosenvangskolen       1 1 
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Selam     1     

Skjoldhøjskolen   1       

Solbjergskolen     1     

Søndervangskolen 3   2 1 1 

Viby Skole 1         

Århus Privatskole   1       

Antal 11 6 13 2   

Heraf tospr. 10 0 9 0   

Tospr. i % 90,9 0,0 69,2 0,0   

      
     
    

Studieretningsforløbet 
 
Med en andel af tosprogede elever på mindst 50% er det vanskeligt at lave en 
pædagogisk og faglig god sammensætning af studieretningsklasser. Vi ser 
også nogle tydelige tendenser i forhold til elevernes valg af studieretning: 
 

  
Tospr. i 
% 

Antal 
tospr. Elevtal 

SA-EN 67,3 33 49 

BI-Ke 38,9 14 36 

EN-SP 26,7 4 15 

MU-EN 8,3 1 12 

MA-Fy 75,0 18 24 

SA-MA 32,1 9 28 

BT-MA 60,7 17 28 

  50,0 96 192 

 

 En stor gruppe svage elever vælger SA-EN og til dels BI-Ke. 

 Det er vores vurdering, at en større andel af de tosprogede elever 
vælger retning ud fra sociale relationer frem for en faglig afklaring. 

 Der er et stort pres for omvalg af studieretning/klasse efter 
offentliggørelsen af klasser. Elever, der kan magte Matematik A, søger 
imod studieretninger med dette niveau. 

 I klasser med et højt fagligt niveau har elevsammensætningen ikke så 
stor betydning. 

 
Aktuelle problemstillinger 

 Vi screener eleverne, men vi har ikke mulighed for at udmelde en elev, 
hvis eleven kan begå sig på et acceptabelt niveau. 
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 Der er for en gruppe på 15-20 elever fagligt så stort et gab mellem 
deres reelle kompetencer og de faglige krav på stx, at det ikke er 
realistisk, at vi gennem almindelig undervisning vil kunne løfte dem. 

 Trods skolens studie- og ordensregler er det ikke muligt at sætte 
hurtigt nok ind over for elever, der har en uacceptabel adfærd. Mange 
gange handler det ikke om episoder, men om deres generelle adfærd. 

 Vi oplever, at etnisk danske elever er i mindretal i flere klasser, hvorfor 
de ønsker at flytte klasse/skole. 
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Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

Afdelingen for Almen 

Uddannelse og Tilsyn 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf. nr.: 33 92 50 00 

E-mail: stuk@stukuvm.dk 

www.stukuvm.dk 

CVR nr.: 29634750 

8. november 2019 

Sagsnr.: 19/17388 

 

 

Orienteringsbrev vedrørende almengymnasiale institutioners fast-

sættelse af optagelseskapacitet og muligheden for at foretage tek-

nisk overbooking 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er blevet bekendt med, at 

der i flere fordelingsudvalg er praksis for at arbejde med en såkaldt tek-

nisk overbooking, som ikke er indberettet til STUK. 

Da denne praksis ikke er i overensstemmelse med de gældende regler, 

vurderer STUK, at der er behov for at præcisere optagelsesbekendtgørel-

sens bestemmelser vedrørende kapacitetsfastsættelse og de retsvirknin-

ger, der følger heraf. 

 

Præcisering af bestemmelse vedrørende kapacitetsfastsættelsen 

Det følger af bestemmelserne i § 29, stk. 1, i optagelsesbekendtgørelsen, 

at institutionernes optagelseskapacitet:  

 

1. er defineret ved et bestemt antal elever 

2. deles op på henholdsvis treårig stx og toårig hf og  

3. skal ledsages af en forudsætning om antal oprettede klasser.  

 

Det er altså antallet af elevpladser, der er det centrale, mens det antal 

klasser, som man har haft som udgangspunkt, alene er en baggrundsop-

lysning.  

 

Optagelsesbekendtgørelsens § 29, stk. 1, der definerer, hvad der forstås 

ved optagelseskapacitet, vedrører i første omgang alene et oplæg til opta-

gelseskapaciteten fra institutionens ledelse, som efterfølgende skal danne 

grundlag for en drøftelse med de øvrige institutioner i det forpligtende 

samarbejde og med regionen, jf. § 29, stk. 2-4.  

 
Det fremgår af § 29, stk. 4, i optagelsesbekendtgørelsen, at de enkelte in-

stitutioner senest d. 15. december skal orientere regionsrådet om den 

samlede optagelseskapacitet. Dette indebærer helt konkret, at det enkelte 
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gymnasium skal indgive oplysninger om antallet af elever såvel som klas-

ser i henhold til de fastsatte datoer, som fremgår af bekendtgørelsen. 

Herefter skal regionsrådene senest d. 1. februar give STUK besked om 

den samlede fastsættelse af optagelseskapaciteten i regionen, herunder 

hvordan kapaciteten er fordelt på de enkelte institutioner.  

Det følger af kapacitetsfastsættelsen, at institutionerne forpligter sig til at 

oprette et bestemt antal elevpladser på den enkelte uddannelse (men ikke 

et bestemt antal klasser). Ligeledes gælder det, at de enkelte institutioner 

ikke egenhændigt kan regulere kapaciteten efterfølgende. 

 

Når flere institutioner opererer med en teknisk overbooking, som ikke er 

indberettet, så afstedkommer det potentielt, at fordelingsprocessen ikke 

kan forløbe og gennemføres i henhold til optagelsesbekendtgørelsens be-

stemmelser. Det er desuden af afgørende betydning for regionerne, at de 

har et præcist indblik i antallet af elevpladser, da det er grundlaget for, at 

det enkelte regionsråd kan beslutte, om der er grundlag for at indstille til 

børne- og undervisningsministeren, at der bør fastlægges et kapacitetsloft 

for en eller flere almengymnasiale institutioner i forhold til en given al-

mengymnasial ungdomsuddannelse. Kapacitetslofter er ligesom selve be-

grebet optagelseskapacitet defineret som et bestemt antal elevpladser, 

ikke som et bestemt antal klasser. 

Det skal understreges, at ovennævnte bestemmelser vedrørende kapaci-

tetsfastsættelse er en generel videreførelse af regelsættet på området, og 

der er derfor ikke tale om nye regler eller regelfortolkninger som følge af 

optagelsesbekendtgørelsen fra 2018. 

Regulering af kapaciteten og planlagt overbooking  

Det er naturligt, at institutioner med udbud af gymnasiale ungdomsud-

dannelser tilstræber, at de ved det relevante tælletidspunkt inde i en elev-

årgangs første skoleår har en fornuftig klassekvotient. Det vil sige en 

klassekvotient, der på den ene side er økonomisk rationel og på den an-

den side lever op til reglerne om det fleksible klasseloft. Det betyder, at 

skolerne i praksis kan have et ønske om at optage flere end 28 elever pr. 

klasse (”overbooke”) på grund af et forventeligt frafald af elever efter 

optagelsen, men inden tælledatoen.  

 
Der er ikke noget til hinder for, at de enkelte institutioner planlægger ef-

ter, at der er en vis overkapacitet, som kan imødekomme de udfordrin-

ger, der kan komme som følge af, at der kan ske visse forskydninger i 

elevgrundlaget fra ansøgningstidspunktet d. 1. marts og frem til næst-

kommende skoleårs første tælledag. Det afgørende er blot, at der skal ta-

ges højde for dette i forbindelse med den fastsættelse af optagelseskapa-

citeten, som via regionsrådet indberettes til STUK senest d. 1. februar. 

Det skal desuden oplyses, at der er mulighed for at opregulere den først 

indberettede kapacitet, jf. § 10 i optagelsesbekendtgørelsen, hvis det efter 
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ansøgningsfristen d. 1. marts viser sig, at den samlede optagelseskapacitet 

i fordelingsudvalgets område er for lille set i forhold til antallet af ansø-

gere, hvorefter fordelingsudvalget kan anmode én eller flere institutioner 

om at opregulere sin kapacitet i forhold til det fastsatte. Endvidere følger 

det af § 27 i optagelsesbekendtgørelsen, at gymnasier har mulighed for at 

oprette ventelister for elever med henblik på tildeling af ledige pladser, 

der måtte opstå. 

Opsummering 
STUK anerkender, at mange frafald i starten af et skoleår kan give visse 

administrative- og ressourcemæssige udfordringer, men det skal præcise-

res, at håndteringen heraf skal ske inden for de af bekendtgørelsens fast-

satte rammer, og det er således ikke muligt at arbejde med teknisk over-

booking, som ikke er indberettet i henhold til optagelsesbekendtgørel-

sens § 29.  

Det er afgørende, at institutionernes kapacitetsfastsættelse følger de 

ovennævnte regler, da den fastsatte kapacitet er grundlaget for den føl-

gende elevfordeling og den eventuelle stillingtagen til at regulere kapaci-

teten via kapacitetslofter. Desuden er det et vigtigt hensyn – ikke mindst 

for de elever, der søger om optagelse – at institutionernes kapacitetsfast-

sættelse er åben og gennemsigtig. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Frederik Stobbe 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. +45 33 92 54 53 

Frederik.Stobbe@stukuvm.dk 
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l Lem vig Gymnasium

|StruerStatsgymnasium

|HolstebroGymnasium

IRingkøbing gymnasium

|Det Kristne Gymnasium

[Vestjysk Gymnasium Tarm

IHerning Gymnasium

likast-Brande Gymnasium

Fordelingsudvalg Vest

Skive Gymnasium og HF

Viborg gymnasium og HF
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Aarhus Katedralskole

Mars el is borg Gymnasium
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Skanderborg Gymnasium

Oddef Gymnasium
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|Horsens gymnasium
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Fordelingsudvaly Syd
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o
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267
193

Opmærksomhedspunkter i forhold til vurdering af tallene:
1; Kolonnerne for 15 marts angiver, hvor mange ansøgere, der havde angivet den pågældende institution som deres 1, prioritet.
2: Kolonnerne 20 maj angiver, hvor mange der har en plads reservation, efter fordeling, genoptagelse og øvrige flytninger.
3: Kolonnen fordelt" viser, hvor mange ansøgere institutionerne enten har afgivet (-) eller modtaget i forbindelse med fordelingen. Kokwnen
summer ikke til nul, da ansøgerne har angivet andre uddannelser som deres øvrige prtoriteter
4: Ny fortolkning af IB-elever betyder at de skal tælles som almindelige STX'er.

5: l modsætning til tidligere ar bliver ansøgerne ikke optaget umiddelbart efter fordelingen, men modtager information om afhvis man ved
skolestart opfylder betingelserne for optagelse kan man på begynde sin uddannelse på den institution, hvor man har fået reserveret plads,
6: Alle, der ska! til optagelsesprøve skal have en plads reservation indenfor institutionens kapacitet.
7: Det endeiige tal for, hvor mange, der opfylder betingelserne for optagelse forligger føret den 26. august 2019.
8 : Farvemarkeringen betyder at tallene ikke er modtaget fra skolerne uwihtT__._, rLjj-.M-«iuBiu_i r * ""-~~ "-

Inkl. IB

Inkl 12ASF

(+9 fra Crty)

(9 elever blev overflyttet til Tilst)
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KAPACITETSTAL FOR 2020-2021

INSTITUTION

STX-

klasser 

(1.g)

STX-

elever 

(1.g)

1. HF-

klasser

1. HF-

elever

STX-

klasser 

(1.g)

STX-

elever 

(1.g)

1. HF-

klasser

1. HF-

elever
STX HF STX HF Bemærkninger til indmelding (f.eks. særlige 

klasser / specielle uddannelser)

Fordelingsudvalg vest

Nr. Nissum HF 4 112 4 112 0 0

Lemvig Gymnasium 5 140 5 140 0 0

Struer Statsgymnasium 7 196 3 84 7 196 3 84 0 0 0 0

Holstebro Gymnasium og HF 10 280 5 140 10 280 5 140 0 0 0 0

Ringkøbing gymnasium 6 168 6 168 0 0

Det Kristne Gymnasium 3 84 3 84 0 0

Vestjysk Gymnasium Tarm 6 168 4 112 6 168 4 112 0 0 0 0

Herning Gymnasium 15 420 15 420 0 0

Herning HF og VUC 10 280 10 280 0 0

Ikast-Brande Gymnasium 9 252 3 84 9 252 3 84 0 0 0 0

I alt 61 1708 29 812 61 1708 29 812 0 0 0 0

Fordelingsudvalg nord

Skive Gymnasium og HF 7 196 3 84 10 280 3 84 -3 0 -84 0

Viborg gymnasium og HF 7 196 6 168 9 252 6 168 -2 0 -56 0

Viborg Katedralskole 14 392 16 450 -2 -58

Bjerringbro Gymnasium 4 112 2 56 4 112 2 56 0 0 0 0 VG forlagt HF-udbud

Skive-Viborg HF & VUC 3 84 3 84 0 0

I alt 32 896 14 392 39 1094 14 392 -7 0 -198 0

Fordelingsudvalg syd

Tørring Gymnasium 5 140 6 168 -1 -28 Overflyttet til fordelingsudvalget Trekanten

Horsens gymnasium 7 196 -7 -196

Horsens Gymnasium og HF 15 420 2 56 8 224 2 56 7 0 196 0 Fusionen træder ikraft 1-1-2020

Horsens HF & VUC 3 84 3 84 0 0

Vejlefjord 2 56 2 56 0 0

I alt 22 616 5 140 23 644 5 140 -1 0 -28 0

Fordelingsudvalg øst

Silkeborg Gymnasium 18 531 18 531 0 0

Th. Langs Hf-kursus 8 256 7 196 1 60 Kapacitetsloft (HF)

Randers Statsskole 11 324 11 325 0 -1

Randers HF og VUC 9 270 9 252 0 0 0 18

Paderup gymnasium 9 260 9 266 0 -6 dertil 1 asperger-klasse

Favrskov Gymnasium 11 319 10 295 1 24 Kapacitetsloft (STX)

Grenaa Gymnasium 7 203 3 84 7 203 3 84 0 0 0 0

Rønde Gymnasium 5 145 5 148 0 -3

Egå Gymnasium 10 295 10 295 0 0

Risskov Gymnasium 10 295 10 295 0 0

Århus Akademi 15 443 15 420 0 23

Aarhus Tech/Aarhus Gymnasium 9 252 3 89 6 177 2 56 3 1 75 33 Kapacitetsloft (STX)

Århus Statsgymnasium 10 295 10 295 0 0

Aarhus Katedralskole 11 324 10 295 1 29 Kapacitetsloft (STX)

Marselisborg Gymnasium 10 290 9 266 1 25 Kapacitetsloft (STX)

Viby Gymnasium og HF 8 236 3 96 8 236 3 84 0 0 0 12

Skanderborg Gymnasium 10 295 9 266 1 30 Kapacitetsloft (STX)

Odder Gymnasium 7 200 7 207 0 -7

VUC Århus 8 256 7 196 1 60

Sk-Odder Ud.center 4 112 4 112 0 0

II alt 146 4264 53 1606 139 4097 50 1400 7 3 167 206

Der er i forvejen 5-6 ledige klasser inden for i Århus primært på Aarhus- og Viby Gymnasium. Dette vil sammenlagt betyde at hvis kapacitetslofterne ophave så vil der være 11 til 12 ledige klasser i Aarhus.

Den grønne markiering viser at institionen havde et kapacitetsloft for skoleåret 2019-2020

Bemærk: Ny UVM-fortolkning betyder at pre-IB og STX skal ses som en samlet kapacitet.

Bemærk.: Skolerne skal i modsætning til tidligere også indmelde, hvis skolen ønsker, at kunne optage et højere antal elever end 28 elever pr klasse.

Indmeldt kapacitet 2019-2020
Ændring i forhold til 

2019-2020 (klasser)

Ændring i forhold til 

2019-2020 (elever)
Kapacitet for 2020-2021

56

5603035#0 - Endelig kapacitetsindmelding  2020-2021-STX-HF v1



INSTITUTION Udbudssted

HHX-

klasser 

(1.g)

HHX-

elever 

(1.g)

HTX-

klasser 

(1.g)

HTX-

elever 

(1.g)

Klasse-

kapacitet

i alt

Elev-

kapacitet 

i alt

HHX-

klasser 

(1.g)

HHX-

elever 

(1.g)

HTX-

klasser 

(1.g)

HTX-

elever 

(1.g)

Klasse-

kapacitet

i alt

Elev-

kapacitet 

i alt HHX HTX HHX HTX

Bemærkninger til indmelding 

(f.eks. særlige klasser / 

specielle uddannelser)

UC Ringkøbing-Skjern Ringkøbing 5 140 5 140 5 140 5 140 0 0

UC Ringkøbing-Skjern Skjern 4 112 5 140 9 252 4 112 5 140 9 252 0 0 0 0

Herningsholm erhvervsskole Herning 12 336 6 168 18 504 12 336 6 168 5 140 0 0 0 0

Herningsholm erhvervsskole Ikast 6 168 6 168 6 168 9 252 0 0

UCHolstebro Holstebro 8 224 6 168 14 392 8 224 6 168 14 392 0 0 0 0

Struer Gymnasium Struer 3 84 2 56 5 140 3 84 2 56 5 140 0 0 0 0

Lemvig Gymnsium Lemvig 2 56 2 56 2 56 2 56 0 0

Skive Tekniske Skole Skive 2 56 2 56 2 56 2 56 0 0

Skive Handelsskole Skive 4 112 4 112 4 112 4 112 0 0

Mercantec Viborg 13 364 9 252 22 616 13 364 9 252 22 616 0 0 0 0

Learnmark Horsens 9 252 6 168 15 420 8 224 5 140 13 364 1 1 28 28

Tradium Randers 12 336 5 140 17 476 12 336 5 140 17 476 0 0 0 0

Silkeborg Handelsgymnasium Silkeborg 10 280 10 280 10 280 10 280 0 0

Silkeborg Tekniske Skole Silkeborg 4 112 4 112 3 84 3 84 1 28

Aarhus Handelsgymnasium Risskov 16 448 16 448 13 364 13 364 3 84

Aarhus Handelsgymnasium Viby 16 448 16 448 14 392 14 392 2 56

Aarhus Tech Aarhus C 8 224 8 224 8 224 8 224 0 0

Aarhus Tech Viby 6 168 6 168 6 168 6 168 0 0

Aarhus Tech Skanderborg 4 112 4 112 4 112 4 112 0 0

Aarhus Tech Tilst 4 112 4 112 4 112 4 112 0 0

VidenDjurs Grenå 5 140 5 140 10 280 5 140 5 140 10 280 0 0 0 0

Ændring i forhold til 

2019-2020 (elever)

KAPACITETSTAL FOR 2019-2020

Kapacitet for 2020-2021 Kapacitet for 2019-2020

Ændring i forhold til 

2019-2020 (klasser)
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Sendt via e-mail 

15. januar 2020 
Ref. AEL/LMM 

Klage over Fordelingsudvalg Øst lokale elevfordelingsregler 2020 

Fordelingsudvalg Øst har ikke kunnet opnå enighed om lokale elevfordelingsregler. 

Viby Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM har krævet, at fordelingsudvalget træf-

fer afgørelse om lokale fordelingsregler. På møde den 7. januar 2020 traf Forde-

lingsudvalg Øst, ved afstemning, aftale om fordelingsprincipper for fordeling af ele-

ver i 20201. 2 gymnasier kunne ikke godkende aftalen. 

Regionen har, med udgangspunkt i 2019 ansøgningerne, udarbejdet en konse-

kvensanalyse af de, besluttede elevfordelingsregler. Regionen har med udgangs-

punkt i de konkrete ansøgninger for 2019 forsøgt at beregne effekten af den ved-

tagne aftale. 

 

Konsekvensanalysen viser, at antallet af elever til fordeling stiger fra 202 til 262, 

men fordelingen bidrager ikke til at løse problemstillingen omkring elevsammensæt-

ningen på AARHUS GYMNASIUM og Viby Gymnasium. 

 

 

1 Bilag 1: Bilag 1 Aftale fordeling af elever 2020 

faktisk aftale

Ansøgere til fordeling 202 262

Kilde: Beregninger fra Region Midt 15. januar 2020.

2019

Modtagende institution ansøgere andel ansøgere andel

AARHUS GYMNASIUM 43 21% 35 13%

Viby Gymnasium 36 18% 45 17%

Andre 123 61% 182 69%

Kilde: Beregninger fra Region Midt 15. januar 2020.

2019 aftale2019 faktisk
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De vedtagne fordelingsregler fordeler nu en større andel af elever til andre gymna-

sier end de gymnasier, som har den mest udfordrende elevsammensætning. Samti-

dig bemærkes det, at efter fordelingen vil der stadig være 141 ledige pladser, fordelt 

på følgende institutioner: 

 

Dertil kommer oprettelse af ventelister på de overansøgte gymnasier. Den ledige ka-

pacitet og ventelisterne gør, at elevfordelingen neutraliseres og i værste fald forvær-

res, hvilket erfaringerne fra 2019 tydeligt viser. 

 Formuleringen: ”Denne aftale indgås på betingelse af, at kapacitetsloft ikke tages i 

brug i Fordelingsudvalg Øst til fordeling i 2020.” vil forstærke og forværre proble-

merne med elevsammensætningen på Viby Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM 

og derfor beder vi regionen om at træffe beslutninger om kapacitet, elevfordeling og 

henstille til efterlevelse af beskrevne retningslinjer for brug af ventelister. 

Det bemærkes, at en udtalelse fra én af rektorerne om ”jeg kommer aldrig til at god-

kende en aftale, hvor jeg frivilligt går ned i kapacitet” synes dækkende for den gene-

relle holdning blandt flertallets rektorer.  

Denne holdning strider mod den officielle politik på området, hvor der er en klar til-

kendegivelse af, at det er et samfundsanliggende at finde løsninger, som kan sikre 

en balanceret og bæredygtig elevsammensætning på det gymnasiale område. Med 

EVA-rapporten fra 2017 om elevernes valg af gymnasium dokumenteres det, at når 

der er en andel på over 30% med indvandrerbaggrund falder søgningen fra elever 

med dansk herkomst.  

Det er således kendt, at institutioner med mere end 30% unge med anden etnisk 

baggrund vil have problemer med undervisningsmiljøet både fagligt og socialt. Der 

igangsættes uundgåeligt en nedadgående spiral, hvilket erfaringerne fra det tidligere 

Langkaer Gymnasium er et klart eksempel på.  

Det er en højt prioriteret problemstilling som såvel ministeriet som regionerne og 

Danske Gymnasier har fokus på, og som alle forventer vil blive løst via central lov-

givning, hvis fordelingsudvalg og regioner ikke selv kan finde tilfredsstillende løsnin-

ger. 

Favrskov Rønde

Skander-

borg Paderup Odder I alt

Kapacitet 308 140 280 252 196 1.176

Brutto efter tilflytning 249 128 285 184 189 1.035

Ledig kapacitet efter fordeling 59 12 -5 68 7 141

Kilde: Beregninger fra Region Midt 15. januar 2020.
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Regionerne og Danske Gymnasier2 anerkender samtidig, at nye modeller kan be-

tyde, at færre elever får opfyldt deres 1. prioritet. I nogle tilfælde kan det tilmed være 

nødvendigt at begrænse det frie skolevalg for at løse problemerne. 

Det har ikke været den tilgang til problemstillingen, der er fremherskende i Forde-

lingsudvalg Øst. Den valgte model for fordeling af elever vil forstærke og forværre 

problemerne med elevsammensætningen på såvel Viby Gymnasium som AARHUS 

GYMNASIUM og vil ydermere understøtte tendensen til parallelsamfund. En opgave 

som der bliver brugt mange ressourcer på i Aarhus og i Aarhus Kommune for at 

modvirke for eksempel igennem hele ændringen af beboersammensætningen i Aar-

hus Vest. 

Ministeriet havde fokus på denne problemstilling i forbindelse med godkendelsen af 

fusionen mellem Langkaer Gymnasium og AARHUS TECH i 2018 – og krævede en 

kapacitetsnedsættelse på alle gymnasier i Aarhus. I brevet til regionen3 skriver un-

dervisningsministeren endda, at ministeren tvivler på, at den besluttede kapacitets-

nedsættelse vil være tilstrækkelig. Regionen holder fast i den indmeldte kapacitets-

nedsættelse, men tilkendegiver samtidig, at regionen ønsker at revurdere 

kapaciteten i 20194. 

Det er denne revurdering af kapaciteten fra regionens side, som er akut påkrævet, 

da Fordelingsudvalg Øst ikke selv kan finde en fornuftig løsning for alle parter. Kapa-

citetsindmeldingerne fra gymnasierne viser, at egne interesser (naturligt) varetages 

frem for samfundsmæssige og dette resulterer i, at 2 gymnasier allerede nu ikke 

længere har en bæredygtig elevsammensætning.  

En løsning kan være de beskrevne lokale fordelingsregler, samtidigt med en stram 

kapacitetsstyring. En sådan løsning ville opretholde bæredygtige undervisningsmil-

jøer og balancerede elevsammensætninger på alle gymnasier i Aarhus og omegn. 

Hvis man ikke ændrer ved de indmeldte lokale elevfordelingsregler for 2020 og ind-

fører et kapacitetsloft, så står Viby Gymnasium, AARHUS GYMNASIUM og Aarhus 

som by over for en afvikling af bæredygtige uddannelsesudbud i Viby og i Tilst. 

Derfor beder vi regionen om at træffe beslutninger om kapacitet, elevfordeling og at 

regionen udearbejder retningslinjer for ventelister og flytning af elever og henstiller 

til, at institutionerne følger disse. 

 

 

 

2 Fælles politikpapir for en bred geografisk uddannelsesdækning og en balanceret elevsammensætning 

på gymnasiale uddannelser, Danske Regioner og Danske Gymnasier, August 2019. 

3 Bilag 2 brev fra UVM til Region Midtjylland 

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

 

Løsningen baseres på de indmeldte kapacitetsønsker i 2019 fra institutionerne, 

hvor: 

Alle institutioner i Aarhus og omegn sættes 1 klasse ned. 

Yderligere nedsættes Favrskov Gymnasium og Aarhus Katedralskole med 1 klasse, 

således, at den største kapacitet i området fastsættes til 9 klasser. 

Det er nu et politisk ansvar at beslutte, om der skal være et udbud i Viby og Tilst 

med en bæredygtig elevsammensætning. 

Elevsammensætning 

I Aarhus og omegn5 er andelen af elever med udenlandsk oprindelse i perioden fra 

2012 til 2018 steget fra 9,9% til 13,4%. 

 

5 Aarhus og omegn defineres som følgende institutioner: Favrskov Gymnasium, Egå Gymnasium, Ris-

skov Gymnasium, AARHUS GYMNASIUM, Århus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole, Marse-

lisborg Gymnasium, Viby Gymnasium, Skanderborg Gymnasium, Odder Gymnasium. 

Indmeldt Forslag til RM Ændring

Silkeborg Gymnasium 18 18 0

Randers Statsskole 11 11 0

Paderup gymnasium 9 9 0

Favrskov Gymnasium 11 9 -2

Grenaa Gymnasium 4 4 0

Rønde Gymnasium 5 4 -1

Egå Gymnasium 10 9 -1

Risskov Gymnasium 10 9 -1

Aarhus Gymnasium 8 7 -1

Århus Statsgymnasium 10 9 -1

Aarhus Katedralskole 11 9 -2

Marselisborg Gymnasium 10 9 -1

Viby Gymnasium og HF 8 8 0

Skanderborg Gymnasium 10 9 -1

Odder Gymnasium 7 6 -1

I alt 142 130 -12

Elevkapacitet beregnes som antal klasser * 28 elever pr. klasse

Kapacitet 2019
Institution
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Kilde: uddannelsesstatistik.dk (Undervisningsministeriet), udtræk december 

2019.Bestand opgøres som antallet af elever, der er i gang med en uddannelse den 

30. september det valgte år. Seneste data fra 2018. 

Hvis stigningen i andelen var jævnt fordelt, ville denne udvikling ikke være proble-

matisk. Desværre er dette ikke tilfældet. Stigningen er især koncentreret omkring 

Viby Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM, hvilket nedenstående viser: 

 

Det bemærkes, at især kapacitetsudvidelsen fra 2015 til 2016, markerer et skifte i 

stigningstakten for de to gymnasier med størst andel af elever med udenlandsk op-

rindelse.  
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Stort set hele stigningen i andelen af elever med udenlandsk oprindelse er sket på 

Viby Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM. 

Elever med udenlandsk oprindelse samler sig i højere grad på få gymnasier. Konse-

kvensen af denne udvikling er, at der reelt eksisterer gymnasier, som ikke afspejler 

det omgivende samfund med hensyn til etnisk og kulturel sammensætning.  

For AARHUS GYMNASIUM, Tilst vedkommende er det en udfordring, at for mange 

af vores elever med en anden kulturel baggrund end dansk er opdraget med en in-

strumentel tilgang til det at gå i skole. For eleverne og ikke mindst deres familier 

handler det i høj grad om at opnå tilstrækkelig gode karakterer til at komme ind på 

bestemte prestigestudier (læge, tandlæge, jurist m.fl.) og, hvis den drøm i løbet af 

gymnasietiden brister, nedjusteres ambitionerne i mange tilfælde til at blot bestå 

STX studentereksamen.  

En del af eleverne med anden kulturel baggrund end dansk bruger meget energi på, 

hvordan de kan opnå deres mål (høje karakterer eller at bestå) med mindst mulig ar-

bejdsindsats. Læring, indre motivation og nysgerrighed kniber det imidlertid med. 

Den instrumentelle tilgang til skolegang betyder også, at de aktiviteter, der ikke er 

direkte nødvendige, vælges fra. Helt konkret kan det være vanskeligt at gennemføre 

morgensamlinger og lignende arrangementer for hele skolen. Et typisk elevspørgs-

mål er i sådanne sammenhænge: ”Får jeg fravær?” Hvis det ikke er obligatorisk, fo-

retrækker for mange elever deres egne fællesskaber frem for skolefællesskabet.  
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Den abstrakte forestilling om et større fællesskab – skolen eller samfundet – som 

man både nyder godt af og bidrager til, virker fremmed for mange elever med anden 

kulturel baggrund end dansk.  

Elever med anden kulturel baggrund lærer ofte ikke hjemmefra, hvordan man ”går i 

skole” eller lærer ved køkkenbordet, hvor man analyserer, diskuterer og reflekterer 

over læringen i skolen og hverdagen. Det skaber ulige muligheder for både elever 

med kulturel og ikke kulturel baggrund. Det kræver forståelse for, at der er forskel-

lige intellektuelle ressourcer, verdensopfattelser, opdragelsesidealer, omgangsfor-

mer, fritidsvaner osv. for at skabe lighed.  

Kun ved at lade elever med dansk kulturel baggrund og anden kulturel baggrund gå 

i skole sammen, kan den viden og forståelse overføres mellem hjem, hvor elever har 

forskellige chancemuligheder, kulturelle baggrunde og kulturelle normer. 

Det er netop en af gymnasiernes vigtigste opgaver i forhold til integration: At få ele-

ver med anden kulturel baggrund end dansk inkluderet i et større skolefællesskab 

og dermed udfordre deres opfattelse af uddannelse. Den opgave kan ethvert gym-

nasium løfte godt, hvis andelen af elever med anden kulturel baggrund end dansk 

forbliver på et rimeligt niveau (max. 30%). Med en grænse på 30% løftes en del af 

opgaven automatisk i klasserne, hvor majoriteten sætter dagsordenen. I klasser be-

stående af 100% elever med anden kulturel baggrund end dansk, som det rent fak-

tisk er tilfældet i nogle klasser, kommer hele opgaven derimod til at ligge hos læ-

rerne og ledelsen – det er enormt ressourcekrævende og vanskeligt at få til at 

lykkes.   

Derfor er elevsammensætningen et alvorligt problem, som ikke længere kan lades 

uløst på AARHUS GYMNASIUM og Viby Gymnasium. 

Det er nu et politisk ansvar at beslutte om der skal være et udbud af ungdomsud-

dannelser på adresserne i Tilst og Viby med en bæredygtig elevsammensætning. 

Elevsammensætningen på de to gymnasier er i dag ikke længere bæredygtig. 

Kapacitet 

Ved fastsættelsen af kapaciteten har sigtet tidligere været, at kapaciteten defineres 

som elever i klasser á 28 på tælledagen (november). I tiden fra ansøgningstidspunk-

tet i marts og frem til tælledagen vil der være et frafald, blandt andet på grund af for-

trudt studievalg, flytninger og lignende, hvorfor elevtallet på tælledagen er mindre 

end ansøgertallet ved ansøgningsfristen. 

I Fordelingsudvalg Øst har det derfor været praksis at operere med en teknisk over-

booking ved fordeling af eleverne i forhold til ansøgningstidspunkter. Denne faktor 

har været 29,5. For at kunne sammenligne kapaciteten med antallet af ansøgere er 

optagelseskapaciteten derfor beregnet som antal klasser * 29,5. 
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Kilde: Region Midt, 11. oktober 2018 mødemateriale pkt. 2 samt opgørelse fra Re-

gion Midt endelig kapacitetsindmelding ØST for skoleåret 2020/21 pr. 17. december 

2019. 

I Aarhus og omegn har den indmeldte kapacitet siden 2008 været stigende frem til 

2016 og herefter konstant. I samme periode har antallet af ansøgere generelt været 

stigende til og med 2015, hvorefter ansøgertallet konstant er faldet år for år. 

Ses der på kapacitetsudnyttelsen (ansøgere i forhold til optagelseskapacitet) har 

den frem til 2015 fulgt udviklingen i antallet af ansøgere. Fra 2016 og frem til 2019 er 

kapacitetsudnyttelsen år for år faldet.  
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Fortsætter tendens med et faldende ansøgertal til ca. 2.450 vil kapacitetsudnyttelsen 

i 2020 være faldet til 87%, svarende til en overkapacitet på ca. 350 elever eller 12 

klasser.  

Med den massive overkapacitet er der 12 ledige klasser i Aarhus og omegn – og er-

faringerne viser, at de lokale elevfordelingsregler hurtigt bliver neutraliseret.  

Dette er i særlig grad også tilfældet i 2019, på trods af det midlertidige kapacitetsloft 

på enkelte gymnasier. 

I forhold til den eksisterende indmeldte kapacitet sættes der i høj grad lighedstegn 

mellem ansøgertal og kapacitet. Det er dog tydeligt, at søgetallet for både Viby 

Gymnasium og AARHUS GYMNASIUM hænger sammen med den mere og mere 

skæve elevsammensætning. Nærhedsprincippet bruges ofte som argument for be-

varelse af for eksempel en folkeskole, men udviklingen i Aarhus på gymnasieområ-

det har i den grad brudt med dette princip. 

Ses der på ansøgerne fra 2019 i forhold til postnumre for bopælsadresse, er det ty-

deligt, at man med en kapacitetsstyring på f.eks. de overansøgte gymnasier, vil 

kunne sikre en langt mere bæredygtig elevsammensætning på AARHUS GYMNA-

SIUM i vest og på Viby Gymnasium i syd. 

For begge gymnasier gælder det, at få ansøgere fra det naturlige optagelsesområde 

søger det lokale gymnasium på grund af elevsammensætningen. De søger i stedet 

optagelse længere væk, på et af de gymnasier, som har en mere samfundsmæssig 

repræsentativ elevsammensætning.  

 

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

AARHUS GYMNASIUM

Ansøgere Andel Ansøgere Andel Ansøgere Andel

Marselisborg Gymnasium 3 6% 9 8% 0 0%

Aarhus Katedralskole 0 0% 8 7% 9 29%

Århus Statsgymnasium 26 52% 71 63% 14 45%

I alt på skoler udenfor kerne-

optageområdet 29 58% 88 78% 23 74%

Tilst Brabrand Sabro
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Kilde: Data fra Region Midt for ansøgere 2019 fordelt efter postnummer 

Havde disse elever i stedet søgt gymnasiet i dets naturlige optagelsesområde, 

havde elevsammensætningen været langt mere som et spejl af det omkringliggende 

samfund. 

Ventelister 

I perioden fra ansøgningsfrist og frem til 1. tælledag i november måned fordeles og 

flytter elever mellem de forskellige gymnasier, mens et mindretal enten ikke består 

optagelsesprøver o. lign. og andre fortryder deres uddannelsesvalg eller flytter til et 

andet fordelingsudvalgs område. 

 

Region Midt opgørelse over elevbestande (bst.) for ansøgere perioden maj til no-

vember 

2014 er tidligste år disse data er tilgængelige for og derfor vises, hvordan situatio-

nen er ændret fra 2014 til 2019. 

Bst. maj er elevtallet på de enkelte institutioner pr. maj måned og er således et ud-

tryk for antal elever efter fordelingen, Bst. Aug er elevtallet opgjort efter skolestart og 

endelig er Bst. Nov elevtallet efter første indberetning.  

Viby Gymnasium

Ansøgere Andel Ansøgere Andel Ansøgere Andel

Marselisborg Gymnasium 33 22% 101 54% 7 41%

Aarhus Katedralskole 67 45% 53 28% 3 18%

Århus Statsgymnasium 27 18% 13 7% 2 12%

I alt på skoler udenfor kerne-

optageområdet 127 85% 167 89% 12 71%

Viby J Højbjerg Hasselager
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I 2014 var der på de 3 forskellige opgørelsestidspunkter et, stort set, uændret elev-

tal. Der var tale om en mindre grad af flytninger gymnasierne imellem. I 2019 er situ-

ationen helt anderledes. 

 

Region Midt opgørelse over elevbestande for ansøgere perioden maj til november 

Fordelingen af elever i 2019 er markant forandret. Dels ses der en større andel af 

elever som forlader STX området helt, men enkelte gymnasier oplever, at mange 

elever (halvdelen) flytter til et andet gymnasium med ledig kapacitet i området. Dette 

på trods af eksisterende ventelisteaftale i Fordelingsudvalg Øst for 2019. 

Da en meget stor andel af de elever som flytter væk fra AARHUS GYMNASIUM og 

Viby Gymnasium har dansk oprindelse forværres elevsammensætningen på disse 

gymnasier markant.  

Den fordeling som gennemføres efter ansøgningsfristen neutraliseres således inden 

første tælledag – elever flytter fra de gymnasier, hvor de er fordelt til, fordi der opstår 

eller er ledig kapacitet på andre gymnasier.  

Overansøgte gymnasier fylder op, efterhånden som frafald genererer ledige pladser, 

og denne effekt starter en kædereaktion, flere elever flytter på grund af elevsam-

mensætningen. Konsekvenserne er et faldende elevtal som reducerer antallet af 

mulige studieretninger og valgfag, som igen accelerer flytning til andre gymnasier.  

Der er tale om en negativ spiral, hvis effekter accelereres fordi der ingen kapacitets-

mæssige rammer findes som kan stoppe udviklingen.  

 

68



Aarhus, den 7. januar 2020 

 

Fordelingsudvalg Øst: Forslag til fordelingsprincipper 2020 

Med henblik på at sikre et fornuftigt antal unge til fordeling fra overansøgte skoler til skoler med ledig 

kapacitet samt sikre, at fordeling kan ske uden anvendelse af kapacitetsbegrænsning på udvalgte (eller alle) 

skoler, foreslås følgende retningslinjer for arbejdet med fordeling af ansøgere til STX i 2020. 

- Fordelingsdivisor aftales til 28,0 for alle skoler i Fordelingsudvalg Øst – med undtagelse af skolerne i 

Grenaa, Randers og Silkeborg. Ved at sætte fordelingsdivisoren til 28 opnår langt flere elever i 

fordeling end i 2019. 

- Skolers kapacitet fastholdes til den af skolerne indmeldte klassekapacitet pr. december 2019 – men 

regnes som 28,0 * antallet af klasser. 

- Elever fordeles. Ved fordeling vurderes på den enkelte skole, hvor stort frafald man regner med ved 

optagelsesprøven. Der anvendes KUO-fordeling, se nedenfor. 

- Efter fordeling behandles eventuelle klagesager på et fælles møde. 

- I perioden fra dagen efter klagemødet til dagen efter efterårets tælledag er der enighed om, at der 

ikke flyttes elever udover i helt særlige tilfælde. Dette sikrer skoler, der modtager elever i fordeling, 

tid til og mulighed for at få disse elever til at falde til på den tildelte skole. 

- Ansøgere, der kommer ”udefra”, dvs. elever, der har fortrudt et efterskolevalg eller 10. klasse eller 

lignende, og som derfor ikke har søgt rettidigt og ikke har været i fordeling, eller ansøgere fra 

skoler uden for fordeling, kan optages inden for kapacitet. 

- Ventelister oprettes ikke før grundforløbets afslutning. 

Fordeling af elever fra Kombinerede Udlejningsområder (KUO) 

Der indgås for fordelingsprocessen foråret 2020 følgende aftale om fordeling af KUO-elever. 

- Der reserveres forlods pladser til ansøgere fra KUO-områderne (KUO-listen fra 2011) på Egaa 

Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium, hvis de har et af disse gymnasier 

som 1. prioritet. 

- Hvis et gymnasium i 2. og 3.g har en KUO-andel på mere end 10%, kan gymnasiet ikke optage KUO-

elever i 1.g. 

- Ved fordelingen af disse KUO-ansøgere tages hensyn til deres øvrige prioriteter. Kan dette ikke lade 

sig gøre, flyttes de til nærmest beliggende skole med ledig KUO-kapacitet (i forhold til bopæl). 

- Hvis en skole i sit ansøgertal har en andel af KUO-ansøgere, der er større end gennemsnittet, kan 

skolen ikke modtage KUO-elever fra fordelingen. 

- Hvis en skole i sit ansøgertal har en andel af KUO-ansøgere på over 10%, kan skolen vælge at sende 

overskydende KUO-ansøgere i fordeling. Disse udvælges efter kortest afstand til en skole med ledig 

KUO-kapacitet. 

- Når KUO-elever flyttes til et overansøgt gymnasium, vil der således komme flere elever til fordeling 

blandt andre gymnasier. 

- En institution, som på baggrund af ovenstående flytninger modtager 1. prioritetsansøgere fra andre 

institutioner, kan vælge at sætte et maksimum på 28 af disse ansøgere. Det samlede antal kan ikke 

overstige 10% af kapaciteten på den enkelte institution. 

 

Denne aftale indgås på betingelse af, at kapacitetsloft ikke tages i brug i Fordelingsudvalg Øst til fordeling i 

2020.  
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Kære Anders Kühnau

Til din orientering kan jeg hermed oplyse, at jeg har godkendt fusionen 
mellem Aarhus Tech og Langkaer Gymnasium. 

Undervisningsministeriet fik som bekendt indstilling fra Region Midtjyl-
land om at flytte de to institutioners udbud i marts 2018. Det fremgik af 
brevet, at regionen støtter fusionen.

Jeg er orienteret om, at regionens forretningsudvalg på mødet den 11. 
oktober har besluttet at indstille til regionsrådet, at der foretages en til-
pasning af kapaciteten i det centrale Aarhus. På den baggrund har jeg nu 
godkendt fusionen.  

Jeg tager først stilling til spørgsmålet om kapacitetsloft, når der foreligger 
en endelig indstilling fra regionsrådet efter regionsrådsmødet d. 31. okto-
ber 2018. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at understrege vigtighe-
den af, at regionen aktivt bidrager til at sikre, at der er balancerede ram-
mer for den fremtidige STX-kapacitet i og omkring Aarhus. 

Så vidt jeg er orienteret, lægger forretningsudvalget op til, at der hovedsa-
geligt sker en tilpasning af den ubenyttede kapacitet i Aarhus-området. 
Jeg skal på den baggrund opfordre til, at regionsrådet overvejer, om for-
retningsudvalgets indstilling er tiltrækkelig til at sikre, at der er bæredygti-
ge STX-udbud i og omkring Aarhus.

 
Med venlig hilsen

Merete Riisager
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Side 1

Undervisningsminister Merete Riisager
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K 

Kapacitetstilpasning i fordelingsudvalg ØST

Regionsrådet vil hermed informere Undervisningsministeriet om den 
samlede kapacitetsfastsættelse for de gymnasiale institutioner i Re-
gion Midtjylland. Ligesom regionsrådet indstiller til undervisningsmini-
steren, at der fastlægges et kapacitetsloft for flere institutioners op-
tag. Der foreslås en samlet reduktion på otte STX-klasser gældende 
fra næste skoleår på følgende måde:

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

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

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

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

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

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Side 2

Sagens behandling forefindes på: 

https://www.rm.dk/politik/regionsradets-moder/dagsordener/
#AntalSTX-gymnasieklasseriAarhus-omr%C3A5detforskole%C3% 
A5ret2019/2020.
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Aarhus, den 7. januar 2020 

 

Fordelingsudvalg Øst: Forslag til fordelingsprincipper 2020 

Med henblik på at sikre et fornuftigt antal unge til fordeling fra overansøgte skoler til skoler med ledig 
kapacitet samt sikre, at fordeling kan ske uden anvendelse af kapacitetsbegrænsning på udvalgte (eller alle) 
skoler, foreslås følgende retningslinjer for arbejdet med fordeling af ansøgere til STX i 2020. 

- Fordelingsdivisor aftales til 28,0 for alle skoler i Fordelingsudvalg Øst – med undtagelse af skolerne i 
Grenaa, Randers og Silkeborg. Ved at sætte fordelingsdivisoren til 28 bringes langt flere elever i 
fordeling end i 2019. 

- Skolers kapacitet fastholdes til den af skolerne indmeldte klassekapacitet pr. december 2019 – men 
regnes som 28,0 * antallet af klasser, igen med undtagelse af skolerne i Grenaa, Randers og 
Silkeborg. 

- Elever fordeles. Ved fordeling vurderes på den enkelte skole, hvor stort frafald man regner med ved 
optagelsesprøven. Der anvendes KUO-fordeling, se nedenfor. 

- Efter fordeling behandles eventuelle klagesager på et fælles møde. 
- I perioden fra dagen efter klagemødet til dagen efter efterårets tælledag er der enighed om, at der 

ikke flyttes elever udover i helt særlige tilfælde. Dette sikrer skoler, der modtager elever i fordeling, 
tid til og mulighed for at få disse elever til at falde til på den tildelte skole. 

- Ansøgere, der kommer ”udefra”, dvs. elever, der har fortrudt et efterskolevalg eller 10. klasse eller 
lignende, og som derfor ikke har søgt rettidigt og ikke har været i fordeling, eller ansøgere fra 
skoler uden for fordeling, kan optages inden for kapacitet. 

- Ventelister oprettes ikke før grundforløbets afslutning. 

Fordeling af elever fra Kombinerede Udlejningsområder (KUO) 

Der indgås for fordelingsprocessen foråret 2020 følgende aftale om fordeling af KUO-elever. 

- Der reserveres forlods pladser til ansøgere fra KUO-områderne (KUO-listen fra 2011) på Egaa 
Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium, hvis de har et af disse gymnasier 
som 1. prioritet. 

- Hvis et gymnasium i 2. og 3.g har en KUO-andel på mere end 10%, kan gymnasiet ikke optage KUO-
elever i 1.g. 

- Ved fordelingen af disse KUO-ansøgere tages hensyn til deres øvrige prioriteter. Kan dette ikke lade 
sig gøre, flyttes de til nærmest beliggende skole med ledig KUO-kapacitet (i forhold til bopæl). 

- Hvis en skole i sit ansøgertal har en andel af KUO-ansøgere, der er større end gennemsnittet, kan 
skolen ikke modtage KUO-elever fra fordelingen. 

- Hvis en skole i sit ansøgertal har en andel af KUO-ansøgere på over 10%, kan skolen vælge at sende 
overskydende KUO-ansøgere i fordeling. Disse udvælges efter kortest afstand til en skole med ledig 
KUO-kapacitet. 

- Når KUO-elever flyttes til et overansøgt gymnasium, vil der således komme flere elever til fordeling 
blandt andre gymnasier. 

- En institution, som på baggrund af ovenstående flytninger modtager 1. prioritetsansøgere fra andre 
institutioner, kan vælge at sætte et maksimum på 28 af disse ansøgere. Det samlede antal kan ikke 
overstige 10% af kapaciteten på den enkelte institution. 

Denne aftale indgås på betingelse af, at kapacitetsloft ikke tages i brug i Fordelingsudvalg Øst til fordeling i 
2020.  
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Udvikling i søgemønstre og forventet søgning til gymnasierne 

i fordelingsudvalg Øst i 2020 

 

Generel udvikling på uddannelsesområdet 

I Region Midtjylland vil der være op mod 5.200 færre unge frem mod 

2030. Herefter vender udviklingen, og der bliver igen flere unge. jf. 

nedenstående tabel. 

 

 

Befolkningsfremskrivning i antal 15-17 årige i Region 

Midtjylland 

 

 
 

Det er således en hovedudfordring at sikre en bred geografisk 

uddannelsesdækning i en tid med færre unge. Flere gymnasier er 

allerede udfordrede på elevgrundlaget og de nuværende 

styringsmuligheder fungerer ikke optimalt, men kan give anledning til 

suboptimering og konkurrence mellem institutionerne.  

 

Der er især to centrale problemstillinger, som er knyttet til 

institutionernes optag af elever. Den ene er den demografiske 

udvikling, som vil betyde, at især udkants- og oplandsinstitutioner 

risikerer at modtage for få ansøgninger til at sikre et varieret og 

bæredygtigt udbud. Det andet problem er knyttet til de store byer, 

hvor der er en tydelig tendens til polarisering mellem institutionerne 

med hensyn til elevsammensætningen på de enkelte institutioner, 

hvilket udfordrer det faglige og pædagogiske miljø på de enkelte 

institutioner.  

Dato 26-01-2020  

Ruth Irene Strøm 

Tel. +4529290263 

Ruth.Stroem@ru.rm.dk 

1-30-76-42-19 

 

Side 1 
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Side 2 

 

Søgning til ungdomsuddannelser generelt  

Det generelle billede for søgemønsteret på ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland er, at 

der fortsat søges mere imod de store byer.  

 

Endvidere er antallet, der søger en almen gymnasial uddannelse generelt faldende, mens 

søgningen til erhvervsuddannelserne er stigende.  

 

Der har i perioden 2015-2019 samlet set været en nedgang i søgningen til de 

almengymnasiale uddannelser på 14 %, mens der i samme periode har været en fremgang i 

søgningen til erhvervsuddannelser på 14,5 % og til HF på 40 %. Søgningen til HHX og HTX har 

i gennemsnit være svagt faldende, men der er store udsving mellem de enkelte institutioner, 

hvor nogle oplever store stigninger og andre fald i ansøgertallet.   

 

Søgning til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst 

I fordelingsudvalg Øst har der i perioden 2015-2019 været en stabil og høj søgning til følgende 

fem gymnasier i Aarhus: Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Aarhus 

Statsgymnasium, Risskov Gymnasium og Egaa Gymnasium. Disse 5 gymnasier modtager både 

et højt antal 1. prioritetsansøgere og har dertil også hovedparten af de øvrige 

prioritetsansøgninger (2. prioritet m.v.) i Aarhus-området.  

 

Viby Gymnasium oplever et faldende ansøgertal og har i perioden 2015-2019 haft et fald i 

ansøgertal på 6,9 %. Aarhus Gymnasium i Tilst har i samme periode haft et fald på 68 %. 

Aarhus Gymnasiums nye udbud på Dollerupvej havde 26 elever ved skolestart i 2019. 

Udbuddet blev lukket i november 2019, på grund af for få elever – der var 9 elever tilbage – 

og eleverne blev flyttet til Tilst.   

 

Gymnasierne uden for Aarhus oplever enten stilstand eller tilbagegang i antal ansøgere. F.eks. 

er ansøgertallet til Rønde og Grenå Gymnasium i perioden 2015-2019 faldet med henholdsvis 

19 % og 14 %, og de havde i 2019 henholdsvis 78 og 128 ansøgere.  

 

Der er i en årrække sket en stigning i antal elever med udenlandsk oprindelse på gymnasierne 

generelt. Stigningen er primært koncentreret om Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium, 

Tilst, men også i et vist omfang på Aarhus Statsgymnasium og Risskov, jf. nedenstående 

tabel. 

 

 

Udvikling i antal elever med udenlandsk oprindelse  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Egå Gymnasium 3,8% 2,9% 3,9% 4,4% 5,7% 5,2% 7,1% 

Favrskov Gymnasium 3,0% 2,9% 4,0% 3,7% 3,8% 3,0% 3,5% 

Marselisborg Gymnasium 4,9% 5,5% 5,1% 3,7% 3,7% 4,9% 6,9% 

Odder Gymnasium 1,7% 1,9% 1,5% 1,6% 2,6% 1,8% 1,7% 

Paderup gymnasium 4,4% 4,3% 4,3% 4,5% 4,3% 3,3% 4,5% 

Risskov gymnasium 7,9% 7,2% 7,3% 9,3% 12,1% 14,4% 15,6% 

Skanderborg Gymnasium 4,2% 4,3% 3,5% 2,8% 3,2% 2,8% 3,4% 

Viby Gymnasium 18,6% 22,4% 20,2% 21,8% 25,8% 31,7% 35,6% 

AARHUS GYMNASIUM, Tilst 43,4% 48,5% 55,3% 63,3% 71,1% 74,0% 71,0% 

Aarhus Katedralskole 4,3% 3,6% 4,4% 4,6% 6,3% 5,9% 7,9% 

Århus Statsgymnasium 11,3% 11,5% 11,2% 12,0% 13,6% 16,6% 17,8% 

I alt 9,5% 9,9% 10,3% 10,8% 12,4% 12,4% 12,6% 
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Side 3 

Forventet søgning til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst 

 

Det er på baggrund af ovenstående vanskeligt at forudsige det kommende års søgetal. 

Fremskrivninger viser, at der er et faldende ansøgertal til de almene gymnasier, jf. 

nedenstående figur  

 

Ansøgertal til de almene gymnasier i Region Midtjylland 

 
 

 

 

Endvidere falder ungdomsårgangene frem mod 2030, men de største fald findes uden for de 

større byer, jf. nedenstående tabel. 

 

 
 

 

 

 

Nedenstående tabel viser udviklingen for Aarhus kommune. Det fremgår af nedenstående, at 

Aarhus kommune ikke er udfordrede af faldende ungdomsårgange og at ungdomsårgangene 

stiger igen efter 2030.  
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Side 4 

 

 

 

På baggrund af ovenstående og ud fra de generelle tendenser i de unges søgemønster er det 

forventningen, at de populære gymnasier i Aarhus fortsat vil opleve en stabil eller øget 

søgning, og at søgningen fortsat vil være koncentreret om de førnævnte fem gymnasier: 

Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Risskov Gymnasium 

og Egaa Gymnasium.  

  

Såfremt der ses en større søgning til disse fem gymnasier og der pålægges et kapacitetsloft, 

som det foreslåede i administrationens modeller, vil der være mulighed for at sikre et 

elevgrundlag til de gymnasier, der er udfordrede på elevsammensætningen.  

 

Kapacitetsstyring er afgørende i forhold til at sikre et elevgrundlag for de gymnasier, der er 

udfordrede på elevsammensætningen. Hvis der ikke lægges et loft over kapaciteten på de 

overansøgte gymnasier, vil de underansøgte gymnasier fortsat have svært ved at få tilført et 

tilstrækkeligt antal elever. Gymnasierne bag flertalsmodellen har stillet som betingelse for 

deres forslag til fordelingsregler, at der ikke lægges kapacitetsbegrænsninger på gymnasierne i 

fordelingsudvalg Øst. Hvis denne model følges, vil det formentlig fortsat være vanskeligt for 

Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium, at løse eller imødegå de aktuelle problemer med 

elevsammensætningen.  

 

I administrationens model 1 lægges der op til en vis grad af kapacitetsstyring, idet der foreslås 

kapacitetslofter på fem gymnasier i Aarhus (Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, 

Aarhus Statsgymnasium, Risskov Gymnasium og Egaa Gymnasium) og på 

omegnsgymnasierne i Skanderborg og Favrskov. De to omegnsgymnasier pålægges også et 

kapacitetsloft, da de erfaringsmæssigt henter elever fra Viby Gymnasium og Aarhus 

Gymnasium.  

 

I den foreslåede model 2 lægges der op til en strammere kapacitetsstyring, men her kun 

blandt gymnasierne i Aarhus. De fem Aarhus Gymnasier (Aarhus Katedralskole, Marselisborg 

Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Risskov Gymnasium og Egaa Gymnasium) pålægges et 

kapacitetsloft på 2 klasser. 

Det skal bemærkes, at hvis der kommer en markant større søgning til gymnasierne i 2020, 

kan det have som konsekvens, at der ikke er plads til alle elever i Aarhus. Men i dette tilfælde 

vil det være muligt, i henhold til optagelsesbekendtgørelsen, at kapaciteten kan opreguleres. I 

henhold til § 10 i bekendtgørelsen, er det muligt at opregulere optagelseskapaciteten på et 

gymnasium, hvis fordelingsudvalget anmoder herom, for at tilvejebringe tilstrækkelig 

optagelseskapacitet. Det skal dog godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.  
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Side 5 

Hvis der derimod bliver et faldende ansøgertal, evt. samtidig med et stigende antal elever med 

faglige og sociale udfordringer, bliver der behov for at flytte et større antal elever, for at sikre 

en balanceret elevsammensætning på Viby og Aarhus Gymnasium. Det må forventes, at især 

Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium vil blive ramt af et fald i ansøgertallet generelt, da de 

begge er underansøgte gymnasier. Aarhus Statsgymnasium har også en relativ høj andel af 

elever fra KUO-områder men da de er et overansøgt gymnasium og har en kapacitet på 280 

elever, har de ikke behov for tilbageløb af ikke-KUO elever i relation til elevfordelingsreglerne 

og de er, qua deres størrelse, ikke på samme måde udfordrede på elevsammensætningen, jf. 

nedenstående tabel.   

 

Oversigt over antal KUO-elever i de beregnede fordelingsmodeller 

 Kapacitet stx 

(ej KUO) 

Brutto ansøgere 

(Ej KUO) 
KUO-ansøgere KUO overførsel 

Marselisborg 225 290 11 16 

Egaa 225 304 1 26 

Statsgymnasiet 224 365 35 -8 

Katedralskolen 251 388 4 25 

Risskov 225 225 21 6 

I alt 1150 1572 72 65 

 

Oversigt over KUO-ansøgere til STX Aarhus 

KUO-område 
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Bispehaven     3     2   6 11 

Frydenlund   1 3 2       8 14 

Gellerupparken   3 2 10 6     13 34 

Håndværkerparken   2   1     1   4 

Langkærparken     2   2     4 8 

Rosenhøj   5   37     3   45 

Skovgårdsparken       4 1     2 7 

Trigeparken     3           3 

Vejlby vest 1   4           5 

Vorrevangen     4         2 6 

Hovedtotal 1 11 21 54 9 2 4 35 137 
 

 

KUO-områderne i Aarhus findes især i den vestlige del af Aarhus, i mindre grad i den sydlige 

del af Aarhus, mens der stort set ikke er KUO-områder i den nordlige del.  
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Regionens styringsmuligheder

� Regionen har følgende styringsmekanismer i forhold til 
fastsættelse af optagelseskapacitet og fastsættelse af 
lokale fordelingsregler:

� Fastlæggelse af kapacitet og kapacitetslofter
� Divisor: Her kan tages udgangspunkt i enten en 

divisor på 28 eller 29,5. 
� Ventelister. Regionsrådet kan alene henstille til, at 

ventelisteaftaler overholdes.
� Fastsættelse af lokale elevfordelingsregler. 

Fordelingskriterier kan være baseret på karakterer fra 
folkeskolen, bopæl m.v. Der kan ikke fastsættes 
regler, som fordeler elever på baggrund af herkomst.

2 ▪ www.regionmidtjylland.dk
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Flertalsmodellen

Kapacitet: Aftalen betinger, at kapacitetsloft ikke tages i brug

Fordelingsdivisor: 28

Hovedpunkter i aftalen:
� Der reserveres forlods pladser til KUO-elever på Egaa Gymnasium, Aarhus Katedralskole 

og Marselisborg Gymnasium
� KUO-fordeling: Hvis en skole i 2. og 3. g har en KUO-andel på mere en 10% kan skolen 

ikke optage KUO-elever på ny årgang
� KUO-elever fordeles efter prioritet eller til nærmest beliggende skole med ledig KUO-

kapacitet
� Skoler, der modtager KUO-elever kan vælge at sætte et max. på 28 KUO-elever
� Ventelisteaftale: Der flyttes ikke elever- ud over i helt særlige tilfælde – før 

grundforløbets afslutning

Opmærksomhedspunkter ved modellen: 
� Der er ingen aftale om tilbageløb af ikke-KUO elever
� Skolerne kan vælge at sætte et max. på 28 KUO-ansøgere
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Forslag fra Viby Gymnasium

Kapacitet: Gymnasier i Aarhus, samt Odder, Skanderborg og Favrskov sættes 1 klasse ned. 
Ingen gymnasier har over 9 klasser.

Fordelingsdivisor: 29,5

Hovedpunkter i modellen:
� KUO-fordeling: Hvis en skole i 2. og 3. g har en KUO-andel på mere end 10% kan skolen 

ikke optage KUO-elever på ny årgang
� KUO-elever fordeles efter gældende regler i fht. prioritet og geografi
� Tilbageløb: antallet af ikke-KUO ansøgere skal mindst svare til antallet af afgivne KUO-

elever
� Princip for tilbageløb af ikke-KUO-ansøgere: Eleven har skolen som første prioritet eller 

bor geografisk tæt på det gymnasium, som afgiver KUO-elever
� Viby Gymnasium har som forudsætning, at de skal have en kapacitet på 8 klasser

Opmærksomhedspunkter:
� Tilbageløbet af ikke-KUO elever er centralt for modellen
� Viby Gymnasium ønsker en kapacitet på 8 klasser
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Forslag fra Aarhus Gymnasium

Kapacitet: Gymnasier i Aarhus, samt Odder, Skanderborg og Favrskov sættes 1 klasse ned. 
Ingen gymnasier har over 9 klasser.

Fordelingsdivisor: 28

Hovedpunkter i modellen: 
� Forslår samme fordelingsregler som flertalsmodellen, bl.a. 
� KUO-fordeling: Hvis en skole i 2. og 3. g har en KUO-andel på mere end 10% kan skolen 

ikke optage KUO-elever på ny årgang
� KUO-elever fordeles efter prioritet eller til nærmest beliggende skole med ledig KUO-

kapacitet
� Foreslår stram kapacitetsstyring
� Anmoder om, at regionen udarbejder retningslinjer for ventelister og flytning af elever og 

henstiller til, at skolerne følger dem

Opmærksomhedspunkter:
� Aarhus Gymnasium har indmeldt kapacitet på 8 klasser, men foreslår en kapacitet på 7 

klasser.

83



6 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Administrationens model 1

Kapacitet: 5 gymnasier i Aarhus (Egå, Risskov, Statsgymnasiet, Katedralskolen, 
Marselisborg), samt Skanderborg og Favrskov sættes 1 klasse ned. 

Fordelingsdivisor: Der er beregninger med både divisor 28 og 29,5

Hovedpunkter i modellen: 
� KUO-fordeling: For at give mange ansøgere til fordeling er alle KUO-ansøgere overført til 

de overansøgte gymnasier – Marselisborg, Egå, Statsgymnasiet, Katedralskolen, og 
Risskov 

� KUO-fordeling: Hvis en skole i 2. og 3. g har en KUO-andel på mere end 10% kan skolen 
ikke optage KUO-elever på ny årgang

� Ventelister: det henstilles til gymnasierne, at de anvender ventelisteaftalen fra 
flertalsmodellen, og at der ikke flyttes elever før efter 5 måneder.

� Gymnasiernes pålægges af indberette oplysninger om elevflytninger til administrationen. 
Regionsrådet orienteres om omfanget af elevflytningerne.

Opmærksomhedspunkter: 
� Odder er ikke omfattet af kapacitetsloft
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Administrationens model 2

Kapacitet: 5 gymnasier i Aarhus (Egå, Risskov, Statsgymnasiet, Katedralskolen, 
Marselisborg) sættes 2 klasser ned

Fordelingsdivisor: Der er beregninger med både divisor 28 og 29,5

Hovedpunkter i modellen: 
� KUO-fordeling: For at give mange ansøgere til fordeling er alle KUO-ansøgere overført til 

de overansøgte gymnasier – Marselisborg, Egå, Statsgymnasiet, Katedralskolen, og 
Risskov 

� KUO-fordeling: Hvis en skole i 2. og 3. g har en KUO-andel på mere end 10% kan skolen 
ikke optage KUO-elever på ny årgang

� Ventelister: det henstilles til gymnasierne, at de anvender ventelisteaftalen fra 
flertalsmodellen, og at der ikke flyttes elever før efter 5 måneder.

� Gymnasiernes pålægges af indberette oplysninger om elevflytninger til administrationen. 
Regionsrådet orienteres om omfanget af elevflytningerne.

Opmærksomhedspunkter: 
� Omegnsgymnasierne er ikke omfattet af kapacitetslofter
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Sammenligning af administrationernes modeller
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Tabel 6. Sammenligning af administrations modeller

Model 1 Divisor 
28 Baseline: 

Indmeldt 
kapacitet

Model 1 Divisor 
29,5 Baseline: 

Indmeldt 
kapacitet

Model 1 Divisor 
28 Baseline: 

Kapacitet 2019-
20

Model 1 Divisor 
29,5 Baseline: 

Kapacitet 
2019/20

Model 2 
Divisor 28

Model 2 Divisor 
29,5

Antal elever 
pr. 20/11 

2019

Marselisborg Gymnasium 252 266 224 236 224 236 252

Egaa Gymnasium 252 266 252 266 224 236 278

Aarhus Statsgymnasium 252 266 252 266 224 236 277

Aarhus Katedralskole 280 295 252 266 252 266 279

Risskov Gymnasium 252 266 252 266 224 236 280

Favrskov Gymnasium 274 274 252 252 299 282 268

Rønde Gymnasium 147 140 140 140 140 142 103

Aarhus Gymnasium Tilst 65 49 95 66 95 85 46

Aarhus Gymnasium City 42 24 82 45 84 55 0

Skanderborg Gymnasium 252 266 224 266 280 287 267

Viby Gymnasium 202 190 224 224 219 193 186

Paderup Gymnasium 178 177 184 193 180 177 159

Odder Gymnasium 196 197 196 196 196 206 193

Andre uddannelsesinst. 54 75 111 96 110 97

Antal elever til fordeling 378 318 458 387 518 457 202
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Sammenligning af kapacitet mellem modellerne
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Indmeldt
Kapacitet

Flertals-
modellen

Viby og 
Aarhus

modellen

Adm.
Model 1
Baseline 
2019/20

Adm. 
Model 1 
Baseline 
Indmeldt 
kapacitet

Adm.
Model 2

Egå Gymnasium 10 10 9 9 9 8
Favrskov 
Gymnasium

11 11 9 9 10 11

Marselisborg Gym. 10 10 9 8 9 8
Odder Gymnasium 7 7 6 7 7 7
Paderup gymnasium 9 9 9 9 9 9

Risskov gymnasium 10 10 9 9 9 8

Skanderborg Gym. 10 10 9 8 9 10
Viby Gymnasium 8 8 8 8 8 8
Aarhus gym., Tilst 4 4 4 4 4 4
Aarhus Gym., City 3 3 3 3 3 3
Aarhus 
Katedralskole

11 11 9 9 10 9

Århus Statsgym. 10 10 9 9 9 8
I alt 103 103 93 92 96 93
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Befolkningsfremskrivning for 15-16 årige
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Udvikling i ansøgertal til de almene gymnasier
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Udvikling i antal unge fordelt på kommuner
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Udvikling i antallet af de 15-17 årige i Aarhus kommune
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Oversigt over KUO-ansøgere fra modelberegningerne

14 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Kapacitet stx
(ej KUO)

Brutto 
ansøgere (Ej 

KUO)

KUO-
ansøgere

KUO 
overførsel

Marselisborg
225 290 11 16

Egaa
225 304 1 26

Statsgymnasiet
224 365 35 -8

Katedralskolen
251 388 4 25

Risskov
225 225 21 6

I alt
1150 1572 72 65
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Oversigt over KUO-ansøgere til STX i Aarhus
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Bispehaven 3 2 6 11
Frydenlund 1 3 2 8 14
Gellerupparken 3 2 10 6 13 34

Håndværkerparken 2 1 1 4
Langkærparken 2 2 4 8
Rosenhøj 5 37 3 45
Skovgårdsparken 4 1 2 7
Trigeparken 3 3
Vejlby vest 1 4 5
Vorrevangen 4 2 6
Hovedtotal 1 11 21 54 9 2 4 35 137

15 ▪ www.regionmidtjylland.dk
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Ansøgere til Viby og Aarhus gymnasier efter postnummer

16 ▪ www.regionmidtjylland.dk
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Fra: Jette Kristensen [kuhnau@rr.rm.dk]

Til:
Pernille Blach Hansen [Pernille.Blach.Hansen@stab.rm.dk];Anders Kjærulff [ANDKJU@rm.dk];Carsten Lind
[Carsten.Lind@STAB.RM.DK];Leon Hiitola Iversen [leon.iversen@stab.rm.dk];Henrik Lodberg
[Henrik.Lodberg@ru.rm.dk];Henning Tjørnelund [Henning.Tjoernelund@RU.RM.DK];Ruth Irene Strøm
[Ruth.Stroem@ru.rm.dk]

Sendt dato: 29-01-2020 10:54
Modtaget Dato: 29-01-2020 10:54
Vedrørende: VS: Brev vedrørende elevfordeling i Aarhus
Vedhæftninger: Outlook-kzunkbtp.png

Til medlemmerne af Regionsra°det, Midt.docx
image001_686.gif

t.o
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
 
 
Fra: Martin Ingemann (MI | EG) [mailto:MI@egaa-gym.dk] 
Sendt: 29. januar 2020 10:32
Til: kuhnau@rr.rm; henrik.hansen@rr.rm; morten.flaeng@rr.rm; carsten.kissmeyer@rr.rm; dorte.west@rr.rm; lone.langballe@rr.rm; steen.thomsen@rr.rm;
hanne.roed@rr.rm; nicolaj.bang@rr.rm; jacob.klaerke@rr.rm; jakob.rixen@rr.rm; Marianne Karlsmose Nielsen; mikkel.rasmussen@rr.rm; else.kayser@rr.rm;
Rasmus Foged
Emne: Brev vedrørende elevfordeling i Aarhus
 
Til forretningsudvalget i Region Midt.
Hermed en række bemærkninger til indstillingen om elevfordeling og kapacitetsbegrænsning.
Mvh.
Martin Ingemann, Egaa Gymnasium
 
________________________________________________________________________________
Ma rti n Inge ma nn  |  Re ktor  |  Ega a  Gymna s i um  |  Me jl byve j 4  |  8250 Egå   | tl f. 89 12 42 62  |  mi @e ga a -gym.dk  |  www.e ga a -gym.dk
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Aarhus, d. 29.1.20

Til medlemmerne af forretningsudvalget og regionsrådet, Region Midtjylland

På mødet den 28. januar 2020 besluttede udvalget for regional udvikling at indstille til en voldsom 
kapacitetsbegrænsning af gymnasierne i Fordelingsudvalg Øst.

Vi anerkender klart behovet for at ændre på elevfordelingen i Aarhusområdet. Vi bakker derfor 
fortsat fuldt op om den flertalsmodel, som 13 ud af 15 stx-skoler i Fordelingsudvalg Øst vedtog som 
en fornuftig og balanceret løsning. 

Indstillingen har en række alvorlige konsekvenser:

1) Forslaget betyder, at der samlet skal flyttes ca. 600 elever væk fra deres førsteprioriteter. Det 
svarer til 22 % af ansøgerne i de berørte dele af fordelingsudvalget og 28 % af ansøgerne i 
selve Aarhus. På grund af kapacitetsbegrænsningerne er det forventeligt, at de berørte elever 
ikke kan få deres sekundære prioriteter.

2) De meget markante begrænsninger, hvor antallet af klasser nærmest 1:1 modsvarer 
ansøgertallet fjerner de facto elevernes frie valg af gymnasium.

3) Begrænsningerne Den vedtagne KUO-model indebærer en meget stor risiko for, at 
udfordringen med elevsammensætningen skubbes videre til eksempelvis Århus 
Statsgymnasium og Risskov Gymnasium. Det er derfor helt afgørende, at stopklodserne 
indeholdt i flertalsmodellen medtages i regionens forslag.

4) bygger desuden på den forudsætning, at eleverne bor der, hvor kapaciteten er lagt. Historisk 
har fordelingsudvalget haft brug for plads til at fordele ansøgere geografisk hensigtsmæssigt, 
for at undgå at elever får en uforklarlig lang transporttid.

5) Det kan undre, at Århus Techs afdeling på Dollerupvej ikke medtages i KUO-fordelingen, 
da der i kraft af at Tech i november lukkede sine klasser på matriklen, ikke kan siges at være 
en udfordring med en høj andel af elever med udenlandsk baggrund.

6) Konsekvensen af kapacitetsbegrænsningerne er, at Viby Gymnasium med 8 klasser og 2 
HF-klasser vil være det største gymnasium i byen, men med en meget stor andel af elever 
overført fra andre gymnasier. Det kan derfor undre at Viby ikke omfattes af 
begrænsningerne.

Med venlig hilsen

Rektor Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium, rektor Kirsten Skov, Marselisborg Gymnasium, 
rektor Martin Ingemann, Egaa Gymnasium, rektor Gitte Horsbøl, Risskov Gymnasium, rektor 
Jakob Thulesen Dahl, rektor Lars Bluhme, Odder Gymnasium, rektor Morten Caspersen, Favrskov 
Gymnasium og rektor Lone Eibye Mikkelsen, Aarhus Katedralskole
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Tabel 7. Sammenligning af modeller

Flertals-

modellen 

antal elever

Kapacitet v/ 

flertalsmodel 

Indmeldt 

kapacitet 

2020/21

Viby 

Modellen 

Antal elever

Kapacitet v/ 

Viby model 

Indmeldt 

kapacitet 

2020/21

Aarhus 

Gymnasium 

Antal Elever

Kapacitet 

v/Aarhus 

Gymnasiums 

model 

Indmeldt 

kapacitet 

2020/2021

Model 1 

Divisor 29,5 

Baseline: 

Kapacitet 

2019/20

Kapacitet 

v/ adm. 

model 

Fastlagt 

kapacitet 

2019/2020

Antal elever 

pr. 20/11 

2019

Marselisborg Gymnasium 280 10 252 9 252 9 236 8 252

Egaa Gymnasium 280 10 252 9 252 9 266 9 278

Aarhus Statsgymnasium 280 10 252 9 252 9 266 9 277

Aarhus Katedralskole 308 11 252 9 252 9 266 9 279

Risskov Gymnasium 280 10 252 9 252 9 266 9 280

Favrskov Gymnasium 269 11 273 9 252 9 252 9 268

Rønde Gymnasium 128 5 140 5 112 4 140 5 103

Aarhus Gymnasium Tilst 44 4 69 4 93 4 66 4 46

Aarhus Gymnasium City 25 3 40 3 44 3 45 3 0

Skanderborg Gymnasium 285 10 266 9 252 9 236 8 267

Viby Gymnasium 152 8 216 8 224 8 224 8 186

Paderup Gymnasium 180 9 180 9 209 9 193 9 159

Odder Gymnasium 189 7 179 6 179 6 196 7 193

Andre uddannelsesinst. 64 60 114 96

Antal elever til 

fordeling/antal klasser
262 108 349 98 405 97 387 97 202
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Side 2

Tabel 8. Sammenligning af modeller      

 

Indmeldt 

kapacitet 

2019/20

Faktisk 

Kapacitet 

2019/2020

Indmeldt 

kapacitet 

2020-21

Kapacitet 

v/ adm. 

model 

Fastlagt 

kapacitet 

2019/2020

1. pri.  

ansøgere 

15/3 

2019

Antal 

elever pr. 

20/11 

2019

Marselisborg Gymnasium 10 9 10 8 299 252

Egaa Gymnasium 10 10 10 9 304 278

Aarhus Statsgymnasium 10 10 10 9 400 277

Aarhus Katedralskole 11 10 11 9 392 279

Risskov Gymnasium 10 10 10 9 249 280

Favrskov Gymnasium 11 10 11 9 248 268

Rønde Gymnasium 5 5 5 5 91 103

Aarhus Gymnasium Tilst 5 3 4 4 30 46

Aarhus Gymnasium City 3 3 3 3 11 0

Skanderborg Gymnasium 10 9 10 8 248 267

Viby Gymnasium 8 8 8 8 157 186

Paderup Gymnasium 9 9 9 9 173 159

Odder Gymnasium 7 7 7 7 186 193

Andre uddannelsesinst.       

Antal elever til fordeling/antal 

klasser
109 103 108 97 2788 2588
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Fra: Jette Kristensen [Jette.Kristensen@STAB.RM.DK]
Til: Henning Tjørnelund [Henning.Tjoernelund@RU.RM.DK];Ruth Irene Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk]
Cc: Henrik Lodberg [Henrik.Lodberg@ru.rm.dk]
Sendt dato: 29-01-2020 13:26
Modtaget Dato: 29-01-2020 13:26
Vedrørende: VS: Vedr. dagens møde og dagsordenen pkt. 2 - Lokale fordelingsregler og kapacitet på gymnasieområdet
Vedhæftninger: image001_325.png

image002_233.png
image003_61.gif

Kære Henning
 
Vil I sørge for et svarudkast til denne?
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
 
 
Fra: Regionssekretariatet (Afdelingspostkasse) 
Sendt: 29. januar 2020 13:13
Til: Regionsråd (Alle ansatte)
Cc: Birthe Juhl; Bob Nielsen; Hanne Molbo Damm; Inge Jochumsen; Lennart Hjørnholm; Leon Hiitola Iversen; Marianne Bengtson; Poul Carstensen; Sofie Frank
Nielsen
Emne: Vedr. dagens møde og dagsordenen pkt. 2 - Lokale fordelingsregler og kapacitet på gymnasieområdet
 
Til regionsrådet
 
Hermed videresendes netop modtaget mail vedr. punkt 2.
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
 
 
Fra: Marc Perera Christensen [mailto:mpc@erhvervaarhus.dk] 
Sendt: 29. januar 2020 12:58
Til: Anders Kühnau
Emne: Vedr. dagens møde og dagsordenen pkt. 2 - Lokale fordelingsregler og kapacitet på gymnasieområdet
 
Til Regionsrådet
 
Vedr. Sagnr.: 1-30-76-42-19

Sag nr. 2. på regionsrådsmødet 29. januar 2020:

Lokale fordelingsregler og kapacitet på gymnasieområdet

Aarhus d. 29. januar 2020
Kære Regionsråd

Det er ulykkeligt at der ikke kan opnås et fungerende samarbejde blandt gymnasierne i fordelingsudvalg øst, og at I som følge heraf ender
med at skulle træffe de beslutninger, som resten af regionen og de øvrige fordelingsudvalg selv er i stand til at håndtere.

Resultatet af dette er at det yderligere underminerer mulighederne for at opbygge et samarbejdsklima, der gør fordelingsudvalg øst i stand
til selv at håndtere opgaven.101
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Incitamentstrukturen til at gå ind i samarbejdet for Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium er forsvindende når man kan opnå bedre
resultater udenom fordelingsudvalget.

Jeg har respekt for at I nu sidder med opgaven som resultat af dette. I skal naturligvis træffe den afgørelse I finder bedst. Samtidig skal
jeg beklage at I får denne henvendelse i minutterne før mødets start. Sagen blev fremsendt fra administrationen til udvalget mandag aften
– og først i aftes var indstillingen til Jer færdig, så vi andre kunne forholde os til den (og sende evt. kommentarer til mødet). Indstillingen har
store konsekvenser for en hel del skoler og hundredvis af elever.

 

Men jeg beder om at I overvejer følgende:

Forslaget betyder, at der samlet skal flyttes ca. 600 elever væk fra deres førsteprioriteter. Det svarer til 22 % af ansøgerne i de berørte
dele af fordelingsudvalget og 28 % af ansøgerne i selve Aarhus. På grund af kapacitetsbegrænsningerne er det forventeligt, at de berørte
elever ikke kan få deres sekundære prioriteter.

Er det den optimale start på en ungdomsuddannelse for så mange elever og understøtte det elevernes fri skolevalg?

Ønsker man af fordelingsudvalg øst skal motiveres til selv at løse opgaven fremadrettet og rummer forslaget den rette
incitamentsstruktur for alle 15 stx-skoler eller forfordeler man de 13 ud af 15 skoler, således at der fortsat er mere vundet
for Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium ved at blokere for samarbejde og enighed?

 

Derudover henviser jeg til henvendelsen fra de 13 stx-skoler som er tilgået Regionsrådet tidligere i dag og håber at Jeres beslutning peger
frem mod økonomisk og fagligt bæredygtige skoler, med høj elevtilfredshed.

Dette er et partsindlæg og I bør som regionsråd vide følgende:

Jeg er medlem af bestyrelsen på Aarhus Katedralskole, udpeget af Aarhus Byråd. Erhverv Aarhus har derudover udpeget en repræsentant
til bestyrelsen på Aarhus Katedralskole.  Erhverv Aarhus har tidligere udpeget bestyrelsesmedlemmer til hhv. Viby Gymnasium og Langkær
Gymnasium. Efter Langskær Gymnasiums fusion med Aarhus Tech er denne udpegning bortfaldet. Viby Gymnasium har sidenhen meldt sig
ud af Erhverv Aarhus. Det er uafklaret hvorvidt Erhverv Aarhus fortsat skal udpege til Viby Gymnasium efter dette.

Om Erhverv Aarhus:
Erhverv Aarhus er en uafhængig erhvervsorganisation, der varetager erhvervslivets interesser og arbejder for at forbedre erhvervslivets
vilkår. Erhverv Aarhus repræsenterer godt 600 virksomheder med ca. 110.000 ansatte.
Erhverv Aarhus har fem fokusområder:

Udvikling & Infrastruktur

Internationalisering

Uddannelse & Innovation (herunder fokus på gode ungdomsuddannelser)

Kultur & Sport

Bæredygtighed

 
 
 
Med venlig hilsen
 

 

 
 

mpc@erhvervaarhus.dk
www.erhvervaarhus.dk
www.internationalcommunity.dk

 
T  +45 8612 7200
M +45 2674 2604

Marc Perera Christensen DOKK1
Direktør / CEO Hack Kampmanns Plads 2

8000 Aarhus C
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Tabel 7. Sammenligning af modeller         

 

Flertals-

modellen 

antal elever 

Kapacitet v/ 

flertalsmodel 

Indmeldt 

kapacitet 

2020/21

Viby 

Modellen 

Antal elever

Kapacitet v/ 

Viby model 

Indmeldt 

kapacitet 

2020/21

Aarhus 

Gymnasium 

Antal Elever

Kapacitet 

v/Aarhus 

Gymnasiums 

model 

Indmeldt 

kapacitet 

2020/2021

Model 1 

Antal elever 

Divisor 29,5 

Baseline: 

2019/20

Kapacitet 

v/ adm. 

model 

Fastlagt 

kapacitet 

2019/2020

Antal elever 

pr. 20/11 

2019

Marselisborg Gymnasium 280 10 252 9 252 9 236 8 252

Egaa Gymnasium 280 10 252 9 252 9 266 9 278

Aarhus Statsgymnasium 280 10 252 9 252 9 266 9 277

Aarhus Katedralskole 308 11 252 9 252 9 266 9 279

Risskov Gymnasium 280 10 252 9 252 9 266 9 280

Favrskov Gymnasium 269 11 273 9 252 9 252 9 268

Rønde Gymnasium 128 5 140 5 112 4 140 5 103

Aarhus Gymnasium Tilst 44 4 69 4 93 4 66 4 46

Aarhus Gymnasium City 25 3 40 3 44 3 45 3 0

Skanderborg Gymnasium 285 10 266 9 252 9 236 8 267

Viby Gymnasium 152 8 216 8 224 8 224 8 186

Paderup Gymnasium 180 9 180 9 209 9 193 9 159

Odder Gymnasium 189 7 179 6 179 6 196 7 193

Andre uddannelsesinst. 64  60  114  96   

Antal elever til 

fordeling/antal klasser
262 108 349 98 405 97 387 97 202
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Side 2

Tabel 8. Sammenligning af modeller      

 

Indmeldt 

kapacitet 

2019/20

Faktisk 

Kapacitet 

2019/2020

Indmeldt 

kapacitet 

2020-21

Kapacitet 

v/ adm. 

model 

Fastlagt 

kapacitet 

2019/2020

1. pri.  

ansøgere 

15/3 

2019

Antal 

elever pr. 

20/11 

2019

Marselisborg Gymnasium 10 9 10 8 299 252

Egaa Gymnasium 10 10 10 9 304 278

Aarhus Statsgymnasium 10 10 10 9 400 277

Aarhus Katedralskole 11 10 11 9 392 279

Risskov Gymnasium 10 10 10 9 249 280

Favrskov Gymnasium 11 10 11 9 248 268

Rønde Gymnasium 5 5 5 5 91 103

Aarhus Gymnasium Tilst 5 3 4 4 30 46

Aarhus Gymnasium City 3 3 3 3 11 0

Skanderborg Gymnasium 10 9 10 8 248 267

Viby Gymnasium 8 8 8 8 157 186

Paderup Gymnasium 9 9 9 9 173 159

Odder Gymnasium 7 7 7 7 186 193

Andre uddannelsesinst.       

Antal elever til fordeling/antal 

klasser
109 103 108 97 2788 2588
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Fra: Henning Tjørnelund [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=HENTJO]

Til: 'elm@jp.dk' [elm@jp.dk]
Cc: Ruth Irene Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk];Henrik Lodberg [Henrik.Lodberg@ru.rm.dk]
Sendt dato: 30-01-2020 14:24
Modtaget Dato: 30-01-2020 14:24
Vedrørende: Aktindsigt jj henvendel den 17 januar 2020.
Vedhæftninger: Aktindsigt Esben Mikkelsen JP.pdf

Kære Esben
 
Idet jeg henviser til vores tidligere korrespondance, fremsender jeg hermed rapporten vedr. grænsesøgende og utryghedsskabende adfærd
på Viby Gymnasium og HF. De sætninger og afsnit der er udeladt skyldes de begrænsninger der kræves jf. offentlighedsloven (særligt §30-
34).

Med venlig hilsen
 
Henning Tjørnelund
Specialkonsulent
Region Midtjylland
Tlf.: 78 41 11 06 Mob.: 51 51 06 80
 
Regional Udvik ling
Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ 8800 Viborg

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regional Udvikling
Region Midtjylland
Skottenborg 26 ? 8800 Viborg

Fra: Henning Tjørnelund <Henning.Tjoernelund@RU.RM.DK> 
Sendt: 27. januar 2020 10:51
Til: Esben Larsen Mikkelsen <elm@jp.dk>
Cc: Ruth Irene Strøm <Ruth.Stroem@ru.rm.dk>; Henrik Lodberg <Henrik.Lodberg@ru.rm.dk>; Poul Carstensen
<Poul.Carstensen@stab.rm.dk>; Julie Kathrine Schmidt <Julie.Schmidt@stab.rm.dk>
Emne: SV: Aktindsigt
 
Kære Esben
 
Jeg har netop modtaget juristens vurdering. Du kan i ikke få aktindsigt i forældrehenvendelsen, men du godt kan få aktindsigt i de dele af
rapporten, som indeholder de generelle betragtninger vedr. problemerne på Viby, mens de afsnit der beskriver konkrete personer/episoder
skal steges ud. Jeg sender dig derfor rapporten på onsdag eller torsdag.
 
 
Med venlig hilsen
 
Henning Tjørnelund
Specialkonsulent
Region Midtjylland
Tlf.: 78 41 11 06 Mob.: 51 51 06 80
 
Regional Udvik ling
Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ 8800 Viborg

 
 
 
 
Fra: Esben Larsen Mikkelsen [mailto:elm@jp.dk] 
Sendt: 27. januar 2020 10:40
Til: Henning Tjørnelund
Emne: SV: Aktindsigt
 
Hej Henning.
 
Tak for det tilsendte. Har forsøgt at ringe.
 
Jeg kan se i klagen fra Viby Gymnasium, at der også ligger en forældrehenvendelse vedrørende elevsammensætningen. Jeg vil også gerne118
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bede om aktindsigt i den.
 
Mange tak
 
 
 
Mvh
 
Esben Larsen Mikkelsen/JP Aarhus
 
Fra: Henning Tjørnelund <Henning.Tjoernelund@RU.RM.DK> 
Sendt: 23. januar 2020 14:47
Til: Esben Larsen Mikkelsen <elm@jp.dk>
Cc: Ruth Irene Strøm <Ruth.Stroem@ru.rm.dk>
Emne: Sv: Aktindsigt
 
Kære Esben
 
Jeg har fået din mail.
 
Sagen med bilag er nu offentliggjort med bilag og kan findes på nedenstående link.
https://www.rm.dk/politik/udvalg/staende-udvalg/udvalget-for-regional-udvikling/dagsordener-og-referater-udvalget-for-regional-
udvikling/?SelectedYear=2020&SelectedMeetingId=3652
 
Jeg skal gøre særligt opmærksom på at dagsordenspunktet og data i bilagene er foreløbige og der vil komme korrektioner og rettelser helt
frem til den 28 januar og skal derfor tages med forbehold.
 
Det omtalte notat ligger for øjeblikket til juridisk vurdering og kan derfor ikke udleveres her og nu.
 
 
Med venlig hilsen
 
Henning Tjørnelund
Specialkonsulent
Region Midtjylland
Tlf.: 78 41 11 06 Mob.: 51 51 06 80
 
Regional Udvik ling
Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ 8800 Viborg

 
 
 
Fra: Esben Larsen Mikkelsen [mailto:elm@jp.dk] 
Sendt: 23. januar 2020 13:04
Til: Henning Tjørnelund
Emne: VS: Aktindsigt
 
Hej Henning.
 
Jeg vil bare lige sikre mig, at du har fået min mail.
 
 
Mvh
 
Esben Larsen Mikkelsen/JP Aarhus
 
Fra: Esben Larsen Mikkelsen 
Sendt: 17. januar 2020 11:55
Til: htj@rm.dk
Emne: Aktindsigt
 
Hej Henning.
 
Ud fra aftale med Leon Hiitola Iversen sender jeg hermed en aktindsigtsanmodning.
 
Jeg ønsker at få udleveret klagerne fra Aarhus Gymnasium og Viby Gymnasium i forbindelse med, at Fordelingsudvalg Øst ikke har kunnet
nå til enighed om lokale fordelingsregler og kapacitet.
 
Jeg ved, at der ligger et notat fra Viby Gymnasium, hvor konkrete episoder mm. Er beskrevet. Dette notat ønsker jeg også aktindsigt i.
Men eftersom dette notat indeholder personfølsomme oplysninger, har jeg forståelse for, at det kan tage længere tid at udlevere.
 
Derfor ønsker jeg først at få aktindsigt i gymnasiernes klager, mens notatet fra Viby Gymnasium kan vente til senere.
 
I håb om hurtig sagsbehandling.
 
Mvh
_______________
Esben Larsen Mikkelsen
 
Journalist119



JP Aarhus
Tlf. 8738 3105
Mobil: 5192 9859
e-mail: elm@jp.dk
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Fra:
Spm-svar regionsrådet (Funktionspostkasse) [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE
GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=REGIONSSEKRETARIATET.SPM-
SVAR.REGIONSRAADET]

Til: Steen Bagger Thomsen [Steen.Thomsen@rr.rm.dk]

Cc:

Regionsråd (Alle ansatte) [Regionsrad@rm.dk];Jette Kristensen [Jette.Kristensen@STAB.RM.DK];Ruth Irene
Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk];Kim Kofod Hansen [Kim.Kofod.Hansen@ru.rm.dk];Henrik Lodberg
[Henrik.Lodberg@ru.rm.dk];Henning Tjørnelund [Henning.Tjoernelund@RU.RM.DK];Birthe Juhl
[birthe.juhl@rm.dk];Bob Nielsen [Bob.Nielsen@STAB.RM.DK];Inge Jochumsen
[Inge.Jochumsen@stab.rm.dk];Lennart Hjørnholm [lennart.hjoernholm@stab.rm.dk];Leon Hiitola Iversen
[leon.iversen@stab.rm.dk];Marianne Bengtson [Marianne.Bengtson@STAB.RM.DK];Poul Carstensen
[Poul.Carstensen@stab.rm.dk];Sofie Frank Nielsen [sofie.frank.nielsen@stab.rm.dk]

Sendt dato: 07-02-2020 12:27
Modtaget Dato: 07-02-2020 12:27
Vedrørende: Svar vedr. kapacitetsbegrænsninger på gymnasieklasser
Vedhæftninger: Hanne Roed - Skanderborg gym_1.docx

Hanne Roed - Marselisborg gym_1.docx
Hanne Roed - Skanderborg, Tage_1.docx
image001_1956.gif
Svar Steen Thomsen_0.pdf

Kære Steen Thomsen
 
Hermed Anders Kühnaus svar på din henvendelse af 5. februar 2020 vedr. kapacitetsbegrænsninger på gymnasieklasser.
 
c.c. regionsrådet
 
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
 
 
Fra: Steen Bagger Thomsen 
Sendt: 5. februar 2020 23:27
Til: Anders Kühnau
Cc: Regionsråd (Alle ansatte); Pernille Blach Hansen; Ole Thomsen; Anders Kjærulff; Carsten Lind
Emne: Spørgsmål til besvarelse
 
 

Kære Anders Kühnau
 
I kølvandet på at et flertal i regionsrådet har indført yderligere kapacitetsbegrænsninger på gymnasieklasser i Aarhus og omegn har jeg
4 spørgsmål til besvarelse.
 
1.
Jf. vedhæftede skærmprint forsøger journalist på UgeBladet Skanderborg Grethe Bo Madsen at forklare Hanne Roed den 30. januar
2020, at den nye begrænsning på 8 klasser på Skanderborg Gymnasium kun giver plads til 236 elever (8x29,5). Og at der derfor er mange
der må afvises, idet man forventer ca. 265 1. prioritetsansøgninger fra lokalområdet i Skanderborg kommune.
 
Men Hanne Roed påstår, at ”næste skoleår kan Skanderborg gymnasium optage 266 elever; der tillades teknisk en overbookning.” Det
svarer til 9 klasser (9x29,5) som man reducerede gymnasiet til sidste år!
Dermed skulle man tro, at gymnasiet kun er reduceret med 1 klasse i forhold til den indmeldte kapacitet på 10 klasser. Men gymnasiet
blev reduceret med en klasse sidste år og flertallet i regionsrådet reducerer nu med endnu en klasse til 8 klasser næste år 8 x 29,5 = 236
elever.
 
Tilsvarende skriver hun i et indlæg den 2. februar som svar på endnu et konkret spørgsmål fra en gymnasielærer med bekymring for den
voldsomme reduktion i elevtallet, at Marselisborg Gymnasium også vil kunne optage 266 elever næste år. Se vedhæftede skærmprint
 
Også her mener jeg, at Hanne Roed fejlinformerer, da flertallet også her nedsatte Marselisborg gymnasium til 8 klasser svarende til 236
elever og ikke 266 elever som journalister og skeptikere beroliges med.
 
Jeg vil gerne have regionsrådsformanden til at slå fast, om Hanne Roeds påstande om at Skanderborg og Marselisborg gymnasier næste
år kan modtage 266 elever er korrekte?131

5643951#0 - Svar vedr. kapacitetsbegrænsninger på gymnasieklas



 
2.
Under regionsrådsdebatten oplyste udvalgsformand Jørgen Nørby, at ”Med det antal pladser, der stadigvæk er i Skanderborg, hvis de
unge mennesker i Skanderborg skriver Skanderborg på som 1. prioritet, så er der plads til dem alle sammen i Skanderborg” (38:20)
 
Og jf. vedhæftede skærmprint skriver næstformand Hanne Roed onsdag aften d. 29. januar, efter regionsrådsmødet, det samme:
”modellen vi vedtog i dag betyder, at skule alle stx-godkendte unge i Skanderborg vælge de lokale gymnasium, så er der plads til dem.
De skal blot prioritere det”
 
Man forventer som nævnt ca. 265 1. prioritetsansøgere fra Skanderborg kommune til Skanderborg gymnasium. Så om det er fordi
udvalgsformanden ligesom Hanne Roed regner med, at Skanderborg gymnasium har 266 pladser næste år, ved jeg ikke.
 
Men jeg vil gerne spørge om regionsformanden - ligesom udvalgsformanden og 1. næstformand - kan slå fast, at der fortsat vil være
plads på Skanderborg gymnasium til alle unge mennesker fra Skanderborg som skriver Skanderborg på som 1. prioritet?
 
3.
Af indstillingen og debatten i regionsrådssalen må man forstå, at kapacitetsnedsættelser på de populære skoler sker for at skabe en
bedre elevsammensætning på gymnasierne. Men i dag går der som bekendt slet ikke nogen elever på det nye STX-tilbud i Aarhus City
ved Aarhus Tech. Næste år skal dette gymnasium modtage 3 klasser, og det vil primært ske ved at flytte elever fra deres 1. prioritet til
de 3 nye klasser på det i dag tomme gymnasium i City.
 
Hvordan kan disse 3 klasser bidrage til en bedre elevsammensætning, når der slet ikke er nogen elever i dag?
 
4.
Med den vedtagne kapacitetsbegrænsning oplyser administrationen, at de forventer, at 387 elever ikke får deres 1. prioritet opfyldt.
(Det er tankevækkende at formanden for regional udvikling Jørgen Nørby på regionsrådsmødet havde opfattelsen af, at der kun var tale
om små 300 elever og du oplyste, at det rettelig var en forventning om 387 elever).
Flere gymnasier har indsendt mails og de forventer, at der snarere er tale om ca. 600 elever, der ikke får opfyldt deres 1. prioritet – altså
dobbelt så mange som formanden for udvalget havde opfattelsen af, da indstillingen blev besluttet.
Jeg ved ikke om forskellen skyldes at administrationen tager udgangspunkt i de nuværende antal klasser og dermed ikke tager højde for
kapacitetsbegrænsningen sidste år, eller det skyldes, at KUO-eleverne ikke tælles med.

Men jeg vil gerne have svar på, hvor mange ansøgere, der ikke fik opfyldt deres 1. prioritet, når dette tal kendes.
 
Med venlig hilsen
 
Steen Thomsen
Regionsrådsmedlem, DF
Tlf 61625955
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Regionshuset

Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26

Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk

www.rm.dk

 

Dato 07-02-2020

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

 

 

Regionsrådsmedlem Steen Thomsen 

 
Kære Steen Thomsen 
 
Tak for din mail. Jeg sender hermed en kort besvarelse på dine 
spørgsmål.  
  
Vedr. 1. 
De korrekte tal for både Skanderborg Gymnasium og Marselisborg 
Gymnasium er følgende: Gymnasierne indstilles til en kapacitet på 8 
klasser, svarende til 236 elever.  
  
Vedr. 2. 
Jeg må gøre opmærksom på, at vi ikke kender ansøgertallet for 2020 
endnu. Ansøgertallene kendes først efter den 15. marts, hvor der er 
ansøgningsfrist til ungdomsuddannelserne. Efter ansøgningsfristens 
udløb indsender skolerne deres data til regionen, som forventer at 
have en samlet opgørelse den 19. marts. Da de unges søgemønstre 
ofte ændrer sig fra år til år, er det på nuværende tidspunkt ikke 
muligt at fastslå, om der vil være plads til alle 1. prioritetsansøgere 
på Skanderborg Gymnasium.  
  
Vedr. 3.  
Det er korrekt, at Aarhus Gymnasium i City er indstillet til en kapaci-
tet på 3 klasser, svarende til 89 elever. Men ifølge modelberegningen 
for den vedtagne model for lokale elevfordelingsregler, vil der ikke 
være 3 fyldte klasser, men ca. 45 elever på Aarhus Gymnasium, City. 
Jeg må dog gøre opmærksom på, at tallene er skønnede tal på bag-
grund af søgetallene for 2019.  
  
Vedr. 4.  
Vi vil orientere om antallet af ansøgere, som ikke får deres 1. priori-
tet opfyldt, så snart tallet er kendt, formentlig den 19. marts.  
  
Med venlig hilsen 

  
Anders Kühnau 
Regionsrådsformand 

133



134



135



136



midt
regionmidtjylland

137



Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 07-02-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Martin Ingemann
Egaa Gymnasium
Mejlbyvej 4 
8250 Egå

Kære Martin Ingemann
 
Tak for jeres henvendelse vedr. indstillingen til elevfordelingen og ka-
pacitetsfastsættelsen. Jeres henvendelse indgik i behandlingen af sa-
gen. Regionsrådet har, med den trufne beslutning, haft som mål at 
sikre en balanceret elevsammensætning mellem gymnasierne i Aar-
hus. For at nå dette mål er en stram kapacitetsstyring nødvendig, og-
så selv om det medfører en kapacitetsnedsættelse for de overan-søg-
te gymnasier i Aarhus.  
 
Regionsrådet er opmærksom på, at der med den trufne beslutning 
formentlig skal flyttes et større antal elever, end der er gjort tidligere, 
men det er nødvendigt for at løse udfordringerne med elevsammen-
sætningen på Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium. Jeg vil dog 
gerne henlede opmærksomheden på, at de konkrete ansøgertal for 
2020 endnu ikke er kendte, og at antallet af elevflytninger som be-
kendt er udtryk for et skøn.  

 
Med venlig hilsen

 
Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 07-02-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Erhverv Aarhus
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

Kære Marc Perera Christensen
 
Tak for din henvendelse vedrørende elevfordelingsregler og kapacitet 
på gymnasieområdet. Det havde bestemt været at foretrække, hvis 
gymnasierne selv var blevet enige. Men da det ikke var muligt, var 
det op til regionsrådet at træffe en beslutning. Udvalget for Regional 
Udvikling har haft en god dialog med repræsentanterne for 
fordelingsudvalg Øst, netop for at høre alles synspunkter, og der var 
enighed om at tage et fælles ansvar i forhold til ansøgere fra de 
såkaldte KUO-områder. 
 
Regionsrådet er opmærksom på, at der med den trufne beslutning 
formentlig skal flyttes et større antal elever, end der er gjort tidligere, 
men det er en nødvendig beslutning for at sikre en mere balanceret 
elevsammensætning på gymnasierne i Aarhus. Jeg vil dog gerne 
henlede opmærksomheden på, at de konkrete ansøgertal for 2020 
endnu ikke er kendte, hvorfor antallet af elevflytninger er skønnede 
tal på baggrund af søgetallene for 2019.
  
Med venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand 
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Fra: Ruth Irene Strøm [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=RUTBEN]

Til: 'MI@egaa-gym.dk' [MI@egaa-gym.dk]
Cc: Jette Kristensen [Jette.Kristensen@stab.rm.dk]
Sendt dato: 07-02-2020 14:34
Modtaget Dato: 07-02-2020 14:34
Vedrørende: Svar på brev vedr. elevfordeling
Vedhæftninger: Svar til Egaa Gymnasium.pdf

Kære Martin Ingemann
 
Hermed fremsendes Anders Kühnaus svar på din henvendelse af 29. januar 2020 vedr. elevfordelingsregler og kapacitetsbegrænsninger på
gymnasieområdet.
 
Med venlig hilsen
 
Ruth Irene Strøm
Chefkonsulent
 
Telefon: 29290263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk
 
Regional udvikling - Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 07-02-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Martin Ingemann
Egaa Gymnasium
Mejlbyvej 4 
8250 Egå

Kære Martin Ingemann
 
Tak for jeres henvendelse vedr. indstillingen til elevfordelingen og ka-
pacitetsfastsættelsen. Jeres henvendelse indgik i behandlingen af sa-
gen. Regionsrådet har, med den trufne beslutning, haft som mål at 
sikre en balanceret elevsammensætning mellem gymnasierne i Aar-
hus. For at nå dette mål er en stram kapacitetsstyring nødvendig, og-
så selv om det medfører en kapacitetsnedsættelse for de overan-søg-
te gymnasier i Aarhus.  
 
Regionsrådet er opmærksom på, at der med den trufne beslutning 
formentlig skal flyttes et større antal elever, end der er gjort tidligere, 
men det er nødvendigt for at løse udfordringerne med elevsammen-
sætningen på Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium. Jeg vil dog 
gerne henlede opmærksomheden på, at de konkrete ansøgertal for 
2020 endnu ikke er kendte, og at antallet af elevflytninger som be-
kendt er udtryk for et skøn.  

 
Med venlig hilsen

 
Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 07-02-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Regionsrådsmedlem Steen Thomsen

Kære Steen Thomsen

Tak for din mail. Jeg sender hermed en kort besvarelse på dine 
spørgsmål. 
 
Vedr. 1.
De korrekte tal for både Skanderborg Gymnasium og Marselisborg 
Gymnasium er følgende: Gymnasierne indstilles til en kapacitet på 8 
klasser, svarende til 236 elever. 
 
Vedr. 2.
Jeg må gøre opmærksom på, at vi ikke kender ansøgertallet for 2020 
endnu. Ansøgertallene kendes først efter den 15. marts, hvor der er 
ansøgningsfrist til ungdomsuddannelserne. Efter ansøgningsfristens 
udløb indsender skolerne deres data til regionen, som forventer at 
have en samlet opgørelse den 19. marts. Da de unges søgemønstre 
ofte ændrer sig fra år til år, er det på nuværende tidspunkt ikke 
muligt at fastslå, om der vil være plads til alle 1. prioritetsansøgere 
på Skanderborg Gymnasium. 
 
Vedr. 3. 
Det er korrekt, at Aarhus Gymnasium i City er indstillet til en kapaci-
tet på 3 klasser, svarende til 89 elever. Men ifølge modelberegningen 
for den vedtagne model for lokale elevfordelingsregler, vil der ikke 
være 3 fyldte klasser, men ca. 45 elever på Aarhus Gymnasium, City. 
Jeg må dog gøre opmærksom på, at tallene er skønnede tal på bag-
grund af søgetallene for 2019. 
 
Vedr. 4. 
Vi vil orientere om antallet af ansøgere, som ikke får deres 1. priori-
tet opfyldt, så snart tallet er kendt, formentlig den 19. marts. 
 
Med venlig hilsen

 
Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Fra: Ruth Irene Strøm [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=RUTBEN]

Til: 'mpc@erhvervaarhus.dk' [mpc@erhvervaarhus.dk]
Cc: Jette Kristensen [Jette.Kristensen@stab.rm.dk]
Sendt dato: 07-02-2020 14:40
Modtaget Dato: 07-02-2020 14:40
Vedrørende: Svar vedr. elevfordelingsregler og kapacitetsfastsættelse
Vedhæftninger: Svar Erhverv Aarhus.pdf

Kære Marc Perera Christensen
 
 
Hermed Anders Kühnaus svar på din henvendelse af 29. januar 2020 vedrørende elevfordeling og kapacitetsbegrænsning på
gymnasieområdet.
 
 
Med venlig hilsen
 
Ruth Irene Strøm
Chefkonsulent
 
Telefon: 29290263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk
 
Regional udvikling - Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 07-02-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Erhverv Aarhus
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

Kære Marc Perera Christensen
 
Tak for din henvendelse vedrørende elevfordelingsregler og kapacitet 
på gymnasieområdet. Det havde bestemt været at foretrække, hvis 
gymnasierne selv var blevet enige. Men da det ikke var muligt, var 
det op til regionsrådet at træffe en beslutning. Udvalget for Regional 
Udvikling har haft en god dialog med repræsentanterne for 
fordelingsudvalg Øst, netop for at høre alles synspunkter, og der var 
enighed om at tage et fælles ansvar i forhold til ansøgere fra de 
såkaldte KUO-områder. 
 
Regionsrådet er opmærksom på, at der med den trufne beslutning 
formentlig skal flyttes et større antal elever, end der er gjort tidligere, 
men det er en nødvendig beslutning for at sikre en mere balanceret 
elevsammensætning på gymnasierne i Aarhus. Jeg vil dog gerne 
henlede opmærksomheden på, at de konkrete ansøgertal for 2020 
endnu ikke er kendte, hvorfor antallet af elevflytninger er skønnede 
tal på baggrund af søgetallene for 2019.
  
Med venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand 
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Fra: RU Sundhedsinnovation Kultur og Uddannelse (Afdelingspostkasse) [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST
ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=VIRKOM]

Til: Henning Tjørnelund [Henning.Tjoernelund@RU.RM.DK];Ruth Irene Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk];Henrik Lodberg
[Henrik.Lodberg@ru.rm.dk]

Sendt dato: 25-02-2020 09:18
Modtaget Dato: 25-02-2020 09:18
Vedrørende: VS: Omfordeling af gymnasieelever
Vedhæftninger: image001_8412.gif

 
 
Med venlig hilsen

 

Britta Madsen
Sekretær
 
Tel. +45 7841 1501
Mobil +45 2335 3893
britta.madsen@ru.rm.dk
Regional Udvik ling ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
 

www.rm.dk

 
 
 
 
Fra: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse) 
Sendt: 24. februar 2020 14:14
Til: RU Sundhedsinnovation Kultur og Uddannelse (Afdelingspostkasse)
Emne: VS: Omfordeling af gymnasieelever
 
 
 
Med venlig hilsen

Mie Dahl Jakobsen
Sekretær og økonomimedarbejder
Tel. +45 20660078
miejak@rm.dk
Regional Udvik ling ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
 

 
 
Fra: Jette Kristensen 
Sendt: 24. februar 2020 13:25
Til: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse)
Emne: VS: Omfordeling af gymnasieelever
 
Jeg vil gerne bede om et svarudkast til denne henvendelse til Anders Kühnau.
 

-      Henvendelsen bedes journaliseret
-      Erindring med oplysning om journalnummer samt sagsbehandler bedes sendt til Jette Kristensen snarest
-      Jette Kristensen kvitterer til afsenderen (henvendelsen er modtaget og du vil få et svar snarest muligt og senest om 2-3 uger)
-      Svarfrist ved henvendelser fra regionsrådsmedlemmer max. 1 uge, fra borgere og andre max 2 uger
-      Kan svarfristen ikke overholdes, bedes dette straks meddelt Jette Kristensen. Jette Kristensen giver herefter politikeren/borgeren meddelelse om

årsagen til, at svaret er forsinket
-      Afdelingsledelsen vurderer, hvorvidt den ansvarlige koncerndirektøren for området skal have være inddraget, forinden svarudkast fremsendes til

Jette Kristensen.
-      Svarudkast sendes som erindring på kladde til godkendelse til Jette Kristensen. I bedes oplyse , hvem der har godkendt svarudkastet ved

fremsendelsen. Det kan stå i kommentaren i erindringen. 
Det forventes, at der er læst korrektur.

-      Det godkendte svarudkast returneres som en underskrevet kladde til sagsbehandler til udsendelse og journalisering. Svar til
regionsrådsmedlemmer udsendes dog af Regionssekretariatet.

Bemærk, når der er fortrolige og personfølsomme oplysninger, skal svar/kvitteringer sendes som digital post ved hjælp af CPR-nummer (eller hvis
borgeren er fritaget for digital post – som papirpost)
 
 
Med venlig hilsen
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Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
 
 
Fra: Samuel Holding [mailto:samuel.noah.holding1@gmail.com] 
Sendt: 23. februar 2020 10:23
Til: Anders Kühnau
Emne: Omfordeling af gymnasieelever
 
Hej Anders
Jeg har læst jeres (Region Midtjyllands) nye tiltag ang. gymnasier i Aarhus - dermed er der jo særligt tale om dine tiltag, da du sidder for bordenden her.
Jeg beder dig venligst, men bestemt, undlade at prøve på at bestemme, hvilket gymnasium jeg som ung skal kunne søge ind på, og hvilke jeg ikke skal
kunne. Dette uanset om du forsøger dig på en direkte måde eller indirekte måde. I det her tilfælde prøver du indirekte. Jeg understreger lige overfor dig,
at du på ingen måder kan forhindre ulighed - i dette tilfælde ift. elevsammensætninger. Det er utopi at gå og tro. Hvis vi har en gruppe elever på lad os
sige 5 mand, der alle måtte være alsidigt begavede, og herved ønsker at søge ind på det samme gymnasium (fx Marselisborg), så kan du ikke bare
komme og "opløse" denne gruppe, idet at du ønsker de 5 individer skal spredes ud på 5 forskellige gymnasier i Aarhus - eller måske endda sende dem
alle til enten Langkær eller Viby Gymnasium, på baggrund af at de er alsidigt begavede. Det skyldes, at vi i Danmark opererer ud fra en universalistisk
tankegang, der bl.a. gør at vi har fri ret til at træffe egne beslutninger (herunder uddannelse). Et værdisæt og en tankegang som jeg ikke tænker, at du vil
se det ræsonnabelt at gå op i mod, men snarere være enig med mig i skal have sin helt egen raison d'être. Jeg skal i hvert fald selv kunne bestemme,
hvilket gymnasium jeg ønsker at gå på. Enig eller uenig?
 
Mvh. Samuel Holding
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Fra: RU Sundhedsinnovation Kultur og Uddannelse (Afdelingspostkasse) [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST
ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=VIRKOM]

Til: Henning Tjørnelund [Henning.Tjoernelund@RU.RM.DK];Ruth Irene Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk];Henrik Lodberg
[Henrik.Lodberg@ru.rm.dk]

Sendt dato: 02-03-2020 08:39
Modtaget Dato: 02-03-2020 08:39
Vedrørende: VS: Vedr. gymnasiereform
Vedhæftninger: image001_8621.gif

 
 
Med venlig hilsen

 

Britta Madsen
Sekretær
 
Tel. +45 7841 1501
Mobil +45 2335 3893
britta.madsen@ru.rm.dk
Regional Udvik ling ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
 

www.rm.dk

 
 
 
 
Fra: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse) 
Sendt: 2. marts 2020 08:07
Til: RU Sundhedsinnovation Kultur og Uddannelse (Afdelingspostkasse)
Emne: VS: Vedr. gymnasiereform
 
 
 
Med venlig hilsen

Mie Dahl Jakobsen
Sekretær og økonomimedarbejder
Tel. +45 20660078
miejak@rm.dk
Regional Udvik ling ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
 

 
 
Fra: Jette Kristensen 
Sendt: 2. marts 2020 07:47
Til: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse)
Emne: VS: Vedr. gymnasiereform
 
Jeg vil gerne bede om et svarudkast til denne henvendelse til Anders Kühnau.
 

-      Henvendelsen bedes journaliseret
-      Erindring med oplysning om journalnummer samt sagsbehandler bedes sendt til Jette Kristensen snarest
-      Jette Kristensen kvitterer til afsenderen (henvendelsen er modtaget og du vil få et svar snarest muligt og senest om 2-3 uger)
-      Svarfrist ved henvendelser fra regionsrådsmedlemmer max. 1 uge, fra borgere og andre max 2 uger
-      Kan svarfristen ikke overholdes, bedes dette straks meddelt Jette Kristensen. Jette Kristensen giver herefter politikeren/borgeren meddelelse om

årsagen til, at svaret er forsinket
-      Afdelingsledelsen vurderer, hvorvidt den ansvarlige koncerndirektøren for området skal have være inddraget, forinden svarudkast fremsendes til

Jette Kristensen.
-      Svarudkast sendes som erindring på kladde til godkendelse til Jette Kristensen. I bedes oplyse , hvem der har godkendt svarudkastet ved

fremsendelsen. Det kan stå i kommentaren i erindringen. 
Det forventes, at der er læst korrektur.

-      Det godkendte svarudkast returneres som en underskrevet kladde til sagsbehandler til udsendelse og journalisering. Svar til
regionsrådsmedlemmer udsendes dog af Regionssekretariatet.

Bemærk, når der er fortrolige og personfølsomme oplysninger, skal svar/kvitteringer sendes som digital post ved hjælp af CPR-nummer (eller hvis
borgeren er fritaget for digital post – som papirpost)
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Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
 
 
Fra: Maiken Sørensen [mailto:mbds1205@gmail.com] 
Sendt: 29. februar 2020 11:20
Til: Anders Kühnau
Emne: Vedr. gymnasiereform
 
Hej. 
Jeg hedder Maiken. Jeg er 14 år og går i 8. Klasse på Elsted Skole i Lystrup, Aarhus. 
Jeg har med bekymring fuldt med i medierne vedr. den nye gymnasiereform hvor I som regering vil oprette klynger. Jeg ved allerede nu hvor jeg vil hen i
gymnasiet, men jeg føler mig virkelig ikke sikker på at jeg kan få mit ønske opfyldt. Jeg synes det er så ærgerligt at jeg allerede nu skal gå og være
bekymret for min fremtid og fremtidige skolegang. 
Jeg har et middelhøjt karakter gennemsnit og er glad for skolen, men er bange for, at min motivation ødelægges hvis ikke jeg kommer ind på mit
drømme-gymnasium...
Jeg mener, at dem med laveste gennemsnit, som I nu vil prioritere at fordele først, selv har et stort ansvar for deres egen læring og fremtid og for at bryde
op med grupperinger på de dysfunktionelle gymnasier.
Hvordan vil i som regering sikre jer, at os der VIL skolen får vores førsteprioritets ønske opfyldt, så jeg ikke mister motivationen og vælger at droppe
min drøm?
Hvordan vil i som regering også sikre jer, at gymnasierne beholder deres nuværende økonomi og gode læringsgrundlag, hvis forslaget om nedskæring af
klasser vedtages og frygten for at KUO-eleverne dropper ud, med nedsat økonomi til følge?
 
Jeg venter med spænding på at høre fra jer.
Vh Maiken Sørensen
8.x Elsted Skole  
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Fra: RU Sundhedsinnovation Kultur og Uddannelse (Afdelingspostkasse) [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST
ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=VIRKOM]

Til: Ruth Irene Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk];Henning Tjørnelund [Henning.Tjoernelund@RU.RM.DK];Henrik Lodberg
[Henrik.Lodberg@ru.rm.dk]

Sendt dato: 09-03-2020 08:52
Modtaget Dato: 09-03-2020 08:52
Vedrørende: VS: Til besvarelse
Vedhæftninger: image001_10060.gif

Skanderborg Gymnasium - vedrørende kapacitetsfastsættelse.htm
Skanderborg Gymnasium - vedrørende kapacitetsfastsættelse.htm

 
 
Med venlig hilsen

 

Britta Madsen
Sekretær
 
Tel. +45 7841 1501
Mobil +45 2335 3893
britta.madsen@ru.rm.dk
Regional Udvik ling ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
 

www.rm.dk

 
 
 
 
Fra: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse) 
Sendt: 9. marts 2020 08:35
Til: RU Sundhedsinnovation Kultur og Uddannelse (Afdelingspostkasse)
Emne: VS: Til besvarelse
Prioritet: Høj
 
t.v.f.
 
Med venlig hilsen

Mie Dahl Jakobsen
Sekretær og økonomimedarbejder
Tel. +45 20660078
miejak@rm.dk
Regional Udvik ling ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
 

 
 
Fra: Jette Kristensen 
Sendt: 9. marts 2020 08:35
Til: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse)
Cc: Leon Hiitola Iversen
Emne: Til besvarelse
Prioritet: Høj
 
Vil I sørge for et svarudkast.
 
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
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Fra: Kim Kofod Hansen [Kim.Kofod.Hansen@ru.rm.dk]
Til: Ruth Irene Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk]
Cc: Henrik Lodberg [Henrik.Lodberg@ru.rm.dk]
Sendt dato: 10-03-2020 09:58
Modtaget Dato: 10-03-2020 09:58
Vedrørende: VS: Gymnasie fordeling i region Østjylland
Vedhæftninger: image001_9822.gif

Kære Ruth
 
Vil du hjælpe med svarudkast?
 
Kh Kim
 
Med venlig hilsen

Kim Kofod Hansen
Udvik lingsdirektør
Mobil +452043 4304
Kim.Kofod.Hansen@ru.rm.dk
Regional Udvik ling ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
 

 
www.rm.dk

 
 
Fra: Anders Kjærulff 
Sendt: 9. marts 2020 19:26
Til: Kim Kofod Hansen
Cc: Jørgen Nørby
Emne: Re: Gymnasie fordeling i region Østjylland
 
Kære Kim
 
Vil I udforme et udkast til et svarbrev på denne henvendelse, som Jørgen kan sende afsted. 
 
Dbh
Anders

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

Den 9. mar. 2020 kl. 16.36 skrev Jørgen Nørby <Jorgen.Norby@rr.rm.dk>:

�

Sendt fra min iPhone

Start på videresendt besked:

Fra: Jacob Vittrup <jacobvittrup@gmail.com>
Dato: 9. marts 2020 kl. 13.41.49 CET
Til: Jørgen Nørby <Jorgen.Norby@rr.rm.dk>
Emne: Gymnasie fordeling i region Østjylland

�
 
Hej Jørgen
 
Jeg har med stor interesse og lidt forundren fulgt diskussionen omkring fordeling på gymnasier i øst.
 
Jeg bor i Skanderborg, sammen med min familie. Min ældste datter er i 3.g på Skanderborg Gymnasium og min yngste datter
skal til at starte på gymnasiet til sommer.
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Hun har selvfølgelig valgt Skanderborg gymnasium som 1. Prioritet. Primært fordi hun gerne vil gymnasiet i Skanderborg men
også fordi at transporttiden til andre gymnasier er voldsom stor og vil gøre en skole hverdag meget lang.
 
Jeg kan godt forstå at der er stor bekymring omkring Viby gymnasium, men den model som er på bordet føler jeg ikke tager
højde for elever der kommer fra “provinsen”. 
 
Ud fra hvad jeg kan regne mig frem til bør Skanderborg have 9 klasser næste år, men oplægget lige nu ser ud til at blive 8.
Jeg har dog jo af gode grunde ikke set det reelle antal der har søgt, da det ikke er offentligt endnu, men det tal der har floreret
er omkring 261 stk. 1. Prioritet ansøgere.
 
Når i tager jeres endelige beslutninger omkring antal håber jeg den del af jeres foregående dialog, der garanterede  at der var
plads til alle 1. Prioritets ansøgere på Skanderborg gymnasium holder vand, evt med en ekstra klasse hvis behov. 
 
Alternativt med at skulle pendle til et Århus gymnasium, den tabte tid og den formodentlig mindre sociale interaktion med
klassekammerater vil næsten ikke være til at overskue for vores familie, og formodentligt heller ikke for andre familier.
 
Mvh Jacob Vittrup
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 10-03-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Maiken Sørensen 

Kære Maiken Sørensen

Tak for din henvendelse. Jeg må dog gøre opmærksom på, at du har 
henvendt dig til Region Midtjylland og ikke til Regeringen. Du henvi-
ser også til en gymnasiereform, der omfatter etablering af klynger og 
fordeling af elever på baggrund af karakterer. Det drejer sig forment-
lig om en netop offentliggjort rapport fra en ekspertgruppe vedrøren-
de elevfordeling, nedsat af den tidligere regering. Men det er op til 
Regeringen og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil at 
beslutte, om disse anbefalinger om etablering af klynger skal følges, 
og om de vil fremlægge et lovforslag herom til vedtagelse i Folketin-
get. Det er ikke en beslutning, der træffes af Region Midtjylland. 
 
Det er dog korrekt, at Region Midtjylland for nylig har vedtaget en 
kapacitetsbegrænsning for gymnasierne i Aarhus-området, gældende 
for skoleåret 2020/2021. Denne kapacitetsbegrænsning var imidlertid 
nødvendig for at sikre uddannelseskvaliteten og sammenhængskraf-
ten i vores region. Det er vores forventning, at langt hovedparten af 
ansøgerne fortsat vil få deres gymnasieønske opfyldt. Det er Region 
Midtjyllands mål, at alle ansøgere har adgang til et godt gymnasie-
tilbud og det vil vi fortsat arbejde for at sikre – også til næste år, 
hvor du skal vælge ungdomsuddannelse.

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Fra: Ruth Irene Strøm [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=RUTBEN]

Til: 'samuel.noah.holding1@gmail.com' [samuel.noah.holding1@gmail.com]
Sendt dato: 10-03-2020 12:59
Modtaget Dato: 10-03-2020 12:59
Vedrørende: Svar vedrørende omfordeling af elever
Vedhæftninger: Svar vedr elevfordeling.pdf

Kære Samuel Holding
 
Hermed fremsendes Anders Kühnaus svar på din henvendelse af 23. februar 2020 vedr. omfordeling af elever.
 
 
Med venlig hilsen
 
Ruth Irene Strøm
Chefkonsulent
 
Telefon: 29290263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk
 
Regional udvikling - Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
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Regionshuset

Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26

Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk

www.rm.dk

 

Dato 10-03-2020

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-01-76-9-17

Side 1

 

 

Samuel Holding  

 
 
Kære Samuel Holding 
  
Tak for din henvendelse vedrørende elevfordeling.  
 
Jeg skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at i henhold til lov 
om institutioner for almengymnasiale uddannelser, har ansøgere krav 
på at blive optaget på et gymnasium, hvis de opfylder adgangsforud-
sætningerne som fastsat i loven, men de er ikke garanteret optagelse 
på et af de søgte gymnasier.  
 
Der er hvert år gymnasier, der får flere ansøgere, end de har kapa-
citet til, og en del af disse ansøgere skal derfor fordeles til andre 
gymnasier. Det er det lokale fordelingsudvalg, der afgør fordelingen 
af elever efter centralt fastsatte fordelingskriterier. Der er således ik-
ke ualmindeligt eller nyt, at nogle elever ikke får deres første ønske 
til et konkret gymnasium opfyldt.  
  
Det er korrekt, at regionsrådet i år har vedtaget lokale elevfordelings-
regler og en kapacitetsbegrænsning på flere skoler i Aarhus-området. 
Det har nogle konsekvenser for det frie valg, men det var en nødven-
dig beslutning, både for at sikre uddannelseskvaliteten og sammen-
hængskraften i vores region.  
  
 
Med venlig hilsen 

  
Anders Kühnau 
Regionsrådsformand 
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 13-03-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Jakob Thulesen Dahl
Skanderborg Gymnasium 

Kære Jakob Thulesen Dahl

Tak for din henvendelse vedrørende kapacitetsfastsættelsen på Skan-
derborg Gymnasium. Udvalget for Regional Udvikling havde på deres 
møde den 9. marts 2020 en kort drøftelse af de foreløbige søgetal til 
gymnasierne i Aarhus-området.  Det var dog udvalgets vurdering, at 
der ikke kunne træffes en afgørelse om en eventuel ændring af kapa-
citetslofterne på baggrund af foreløbige tal. Da de endelige ansøgertal 
først er kendt efter den 15. marts, vedtog udvalget at afvente disse 
tal og afholde et ekstraordinært møde den 23. marts, hvor ansøger-
tallene og kapacitetslofterne skal drøftes. 

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Fra: Ruth Irene Strøm [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=RUTBEN]

Til: 'jd@skanderborg-gym.dk' [jd@skanderborg-gym.dk]
Cc: Jette Kristensen [Jette.Kristensen@stab.rm.dk]
Sendt dato: 16-03-2020 08:23
Modtaget Dato: 16-03-2020 08:23
Vedrørende: Svar vedrørende Skanderborg Gymnasium
Vedhæftninger: Skanderborg Gymnasium_0.pdf

Kære Jakob Thulesen Dahl
 
Hermed fremsendes Anders Kühnaus svar på din henvendelse af  8. marts 2020 vedr. kapacitetsfastsættelse for Skanderborg Gymnasium.
 
 
Med venlig hilsen                                
 
Ruth Irene Strøm
Chefkonsulent
 
Telefon: 29290263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk
 
Regional udvikling - Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 13-03-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Jakob Thulesen Dahl
Skanderborg Gymnasium 

Kære Jakob Thulesen Dahl

Tak for din henvendelse vedrørende kapacitetsfastsættelsen på Skan-
derborg Gymnasium. Udvalget for Regional Udvikling havde på deres 
møde den 9. marts 2020 en kort drøftelse af de foreløbige søgetal til 
gymnasierne i Aarhus-området.  Det var dog udvalgets vurdering, at 
der ikke kunne træffes en afgørelse om en eventuel ændring af kapa-
citetslofterne på baggrund af foreløbige tal. Da de endelige ansøgertal 
først er kendt efter den 15. marts, vedtog udvalget at afvente disse 
tal og afholde et ekstraordinært møde den 23. marts, hvor ansøger-
tallene og kapacitetslofterne skal drøftes. 

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for Udvalg for regional udvikling 
Mødet den 6. januar 2020

side 1 af 3

1-30-76-42-19

4. Orientering om lokale elevfordelingsregler og kapacitetsfastsættelse #

Resumé

Der orienteres om status på arbejdet med eventuelle lokale fordelingsregler samt for 
kapacitetsfastsættelse for de gymnasiale institutioner. Dagsordenspunktet opdateres 
inden udvalgsmødet, såfremt der foreligger nye oplysninger. 
 
Gymnasierne i fordelingsudvalgene Øst og Nord ønsker at gøre brug af muligheden for at 
fastlægge lokale fordelingsregler og ser kapacitetsfastsættelsen som en del af en samlet 
løsning. Hvis fordelingsudvalgene ikke opnår enighed, kan der klages til regionen. Fristen 
for indberetningen af klagen er den 15. januar 2020. 
 
Regionsrådet skal informere Undervisningsministeriet om den samlede kapacitetsfast-
sættelse for de gymnasiale institutioner i regionen senest den 1. februar 2020. De ende-
lige indstillinger angående kapacitetsfastsættelse og eventuelle lokale elevfordelingsreg-
ler vil blive behandlet på møder i udvalg for regional udvikling, forretningsudvalget og 
regionsrådet den 29. januar 2020. 

Direktionen indstiller,

at orienteringen om status på arbejdet med eventuelle lokale fordelingsregler og 
kapacitetsfastsættelse tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På de politiske møder i december 2019 er der orienteret om et lovforslag, der giver for-
delingsudvalgene mulighed for at fastlægge lokale fordelingsregler med klageadgang til 
regionen. Loven blev vedtaget den 19. december 2019.
 
Fordelingsudvalgene skal have opnået enighed om fordelingen senest den 13. januar 
2020 og har frem til den 15. januar 2020 til at klage til regionsrådet, hvis der ikke opnås 
enighed. Hvis regionsrådet modtager en formel klage fra en eller flere institutioner, kan 
regionsrådet fastlægge lokale fordelingsregler.
 
Der afholdes løbende møder i fordelingsudvalg Øst og Nord vedrørende fastsættelse af 
lokale fordelingsregler, og de to fordelingsudvalg har bedt om udsættelse vedrørende 
kapacitetsfastsættelsen, da de ønsker en samlet løsning. 
 
Proces frem mod endelige vedtagelser i regionsrådet
For at imødekomme ønsket om udsættelse af kapacitetsfastlæggelsen får udvalg for re-
gional udvikling på dette møde blot forelagt en foreløbig status på processen vedrørende 
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for Udvalg for regional udvikling 
Mødet den 6. januar 2020

side 2 af 3

lokale elevfordelingsregler og kapacitetsfastsættelse. Forretningsudvalget vil på sit møde 
den 14. januar desuden modtage en status under punktet gensidig orientering. 
 
Administrationen vil herefter forberede et dagsordenspunkt med indstillinger til beslut-
ning om fastlæggelse af elevfordelingsregler og kapacitet til de ekstraordinære møder i 
udvalg for regional udvikling og forretningsudvalget den 29. januar 2020 samt det ordi-
nære regionsrådsmøde samme dag. 
 
Foreløbig status på indmeldt kapacitet 
Fordelingsudvalg Øst
Fordelingsudvalget arbejder fortsat med fastsættelse af lokale elevfordelingsregler. Der 
arbejdes med to modeller for fordelingsregler og deraf følgende to modeller for kapaci-
tetsfastsættelsen. Der er aftalt nyt møde i fordelingsudvalget den 7. januar 2020.
 
Fordelingsudvalg Nord
Fordelingsudvalget arbejder fortsat med fastsættelse af lokale elevfordelingsregler. Mu-
ligheden for at anvende lokale fordelingsregler ses også her i sammenhæng med kapaci-
tetsfastsættelsen. 
 
Fordelingsudvalg Vest
Den gældende kapacitet for STX og HF fastholdes.
 
Fordelingsudvalg Syd
Den gældende kapacitet for Horsens Gymnasium fastholdes. Efter flytningen af Tørring 
Gymnasium til fordelingsudvalg Trekantområdet i Region Syd er Horsens Gymnasium det 
eneste almene gymnasium i fordelingsudvalg Syd. Horsens HF og VUC indgår desuden 
også i fordelingsudvalget.
 
Kapacitet for HHX og HTX 
Regionsrådet skal ligeledes informere Undervisningsministeriet om kapaciteten for HHX 
og HTX. De to uddannelser indgår ikke i de forpligtende samarbejder og fastsætter selv 
deres kapacitet. Der er derfor kun tale om, at regionen skal informere ministeriet om 
kapaciteten. Den indmeldte kapacitet præsenteres på de politiske møder den 29. januar 
2020.
  
Flerårige kapacitetsplaner
Udvalg for regional udvikling fik på mødet den 9. oktober 2019 præsenteret et kortværk-
tøj, der skulle anvendes til udarbejdelse af flerårige kapacitetsplaner. I den forbindelse 
tog udvalget til efterretning, at administrationen ville fremlægge forslag til flerårige ka-
pacitetsplaner til regionsrådets møde i januar 2020. 
 
Da den nuværende proces for elevfordelingsregler og kapacitetsfastsættelse kædes sam-
men, og da loven vedrørende elevfordelingsregler desuden kun er gældende i et år, vur-
deres det ikke hensigtsmæssigt at fastlægge flerårige kapacitetsplaner på nuværende 
tidspunkt. 
 
Løsningen om elevfordelingsregler er midlertidig og forventes at blive fulgt op af en per-
manent og mere omfattende løsning, som kan have betydning for grundlaget for at fast-
sætte flerårige kapacitetsplaner. 

Beslutning
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Udvalg for regional udvikling tog orienteringen om status på arbejdet med eventuelle 
lokale fordelingsregler og kapacitetsfastsættelse til efterretning.

Tidligere politisk behandling

Regionsrådet godkendte processen for den politiske behandling den 18. december 2019. 
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1-30-76-42-19

1. Lokale fordelingsregler og kapacitet på gymnasieområdet

Resumé

Gymnasierne i fordelingsudvalgene Øst har haft et ønske om at gøre brug af muligheden 
for at fastlægge lokale fordelingsregler, men der kunne ikke opnås enighed. Regionsrå-
det har modtaget to klager fra Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium over fordelings-
udvalgets afgørelse og har nu frist til den 29. januar 2020 til at afgøre klagen og eventu-
elt fastsætte lokale fordelingsregler. 
 
Regionsrådet skal endvidere informere Undervisningsministeriet om den samlede kapaci-
tetsfastsættelse for de gymnasiale institutioner i regionen, ligesom regionsrådet kan 
indstille til Undervisningsministeriet, at der fastlægges et kapacitetsloft for én eller flere 
institutioners optag. Ved et kapacitetsloft forstås, at et gymnasium ikke kan optage ele-
ver udover den kapacitet, som de tildeles.

Direktonen indstiller,

at klagerne fra Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium vedrørende lokale elevfor-
delingsregler samt forslag til fordelingsprincipper fra fordelingsudvalg Øst tages 
til efterretning,

 
at administrationens forslag til lokale elevfordelingsregler drøftes med henblik på 

afgivelse af indstilling til regionsrådet,
 
at administrationen indmelder kapacitet til undervisningsministeriet i forhold til den 

vedtagne model for lokale fordelingsregler,
 
at den indmeldte kapacitet for fordelingsudvalgene Nord, Vest og Syd tages til ef-

terretning,
 
at den indmeldte kapacitet for HHX og HTX tages til efterretning, og
 
at den indmeldte kapacitet for HF i fordelingsudvalg Øst tages til efterretning.

Sagsfremstilling

En ny etårig lov giver gymnasierne mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler. 
Ifølge reglerne kan et fordelingsudvalg fastsætte lokale elevfordelingsregler med det 
formål at løse eller imødegå udfordringer af faglig, pædagogisk eller social karakter, som 
har sammenhæng med elevsammensætningen på én eller flere institutioner i området. 
Det skal ske enstemmigt.
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Loven giver yderligere mulighed for, at en institution, som har anmodet fordelingsudval-
get om at fastsætte lokale elevfordelingsregler, kan klage til regionsrådet over forde-
lingsudvalgets afgørelse.  
 
Regionsrådet skal endvidere informere Undervisningsministeriet om den samlede kapaci-
tetsfastsættelse for de gymnasiale institutioner i regionen.
  
Der sker hvert år en almindelig fordeling af elever mellem gymnasier, når gymnasier får 
flere ansøgere, end de har kapacitet til, og hvor en del af ansøgerne derfor skal fordeles 
til andre gymnasier. Når dette sker, træder en række fordelingskriterier i kraft. Kriterier-
ne fastlægger, hvordan eleverne fordeles mellem gymnasier. I udgangspunktet fordeles 
eleverne efter deres ansøgningsprioriteter. I de tilfælde, hvor én elev ikke kan få opfyldt 
sin prioritet, fordeles eleven til det gymnasium med ledig kapacitet nærmest elevens 
bopæl. Den nye etårige lov giver herudover mulighed for, at et fordelingsudvalg kan 
fastsætte lokale fordelingsregler med det formål at sikre en elevsammensætning, der 
ikke giver anledning til faglige, pædagogiske og sociale udfordringer.
 
I Region Midtjylland blev 95 % af de unge i 2019 optaget på det gymnasium, som de 
havde ønsket som 1. prioritet. Men hvert år er der institutioner, som får flere førsteprio-
ritetsansøgninger, end de har kapacitet til. Det gælder i særlig grad for gymnasier i de 
større byer. De unge, som ikke får opfyldt deres førsteprioritet og bliver fordelt til andre 
gymnasier med ledig kapacitet, har efter fordelingen alene mulighed for at flytte til an-
dre gymnasier med ledig kapacitet. Såfremt der efterfølgende bliver ledig plads på det 
gymnasium, som eleven først havde søgt ind på, er der mulighed for at eleven kan flyt-
tes. I helt særlige tilfælde, begrundet i f.eks. mistrivsel, er der dog mulighed for, at ele-
ven kan flyttes til et overansøgt gymnasium.
 
I det følgende gennemgås indmeldingerne for både elevfordelingsregler og kapacitets-
fastsættelsen for de fire fordelingsudvalg.
 
Fordelingsudvalg Øst
Fordelingsudvalget har arbejdet på en model for lokale fordelingsregler, men opnåede 
ikke enighed. Der var enighed i udvalget om at tage et fælles ansvar i forhold til ansøge-
re fra de såkaldte KUO-områder (ansøgere med bopæl i almene boligområder, der har et 
stort antal beboere uden for arbejdsmarkedet). Derimod kunne der ikke opnås enighed 
om yderligere fordeling af ikke-KUO ansøgere samt kapacitetsfastsættelsen. Der er såle-
des ved fristens udløb modtaget to klager fra henholdsvis Viby Gymnasium og Aarhus 
Gymnasium. I det følgende gennemgås det forslag til fordelingsregler, som et flertal i 
fordelingsudvalget opnåede enighed om, samt forslagene fra de klagende parter. Alle tre 
forslag omhandler fordeling af elever på baggrund af elevernes bopæl i de såkaldte KUO-
områder.
 
Forslag til fordelingsprincipper fra fordelingsudvalg Øst 
Et flertal af gymnasierne i fordelingsudvalg Øst er nået til enighed om nedenstående for-
delingsregler. 

 Der reserveres forlods pladser til ansøgere fra KUO-områder på Egaa Gymnasi-
um, Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium. 

 Hvis et gymnasium i 2.g og 3.g har en KUO-andel på mere end 10 %, kan gym-
nasiet ikke optage KUO-elever i 1.g. 

 Ved fordelingen af KUO-elever tages hensyn til deres øvrige prioriteter. Kan dette 
ikke lade sig gøre, flyttes de til nærmest beliggende skole med ledig KUO-kapaci-
tet. 
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 En institution, som på baggrund af ovenstående flytninger modtager 1. priori-
tetsansøgere fra andre institutioner, kan vælge at sætte et maksimum på 28 af 
disse ansøgere. Det samlede antal kan ikke overstige 10 % af kapaciteten på den 
enkelte institution.

 Efter KUO-fordeling fordeles de øvrige ansøgere. Det sker på baggrund af de al-
mindelige fordelingsregler om elevernes prioriteter og transportafstand til nær-
meste gymnasium med ledig kapacitet.

 
Det fremgår af aftalen, at et gymnasium, som modtager KUO-elever fra andre gymnasi-
er, kan vælge at sætte et maksimum på 28 af disse elever. Det bemærkes, at fordelings-
udvalget ikke har forholdt sig til, om dette maksimum kan øges, hvis antallet af KUO-an-
søgere stiger. I henhold til aftalen reserveres der forlods plads til KUO-ansøgere på Egaa 
Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium. Det fremgår ikke af mo-
dellen, i hvilket omfang omegnsgymnasierne vil modtage KUO-ansøgere fra gymnasier, 
der ikke kan optage KUO-elever.  
 
Det fremgår endvidere af aftalen, at den er indgået på betingelse af, at kapacitetslofter 
ikke tages i brug i fordelingsudvalg Øst. Fordelingsdivisor er aftalt til 28,0 for alle skoler i 
fordelingsudvalget, med undtagelse af gymnasierne i Grenå, Randers og Silkeborg, hvor 
fordelingsdivisor er 29,5. Det er vurderingen, at disse skoler, grundet deres geografiske 
placering, ikke har mulighed for at bidrage til at bringe elever i fordeling af betydning for 
spørgsmålet om elevsammensætningen på Aarhus-gymnasierne.
 
Ved en fordelingsdivisor forstås det antal elever, der må planlægges med pr. klasse in-
den skoleårets start. Erfaringen er imidlertid, at en række elever ombestemmer sig, efter 
at de er blevet tildelt en plads på et gymnasium. Ved en fordelingsdivisor på 29,5 har 
det enkelte gymnasium mulighed for at optage en anden elev, såfremt en optaget elev 
melder fra. Det bemærkes, at gymnasierne modtager tilskud til max. 28 elever pr. klas-
se. Dette opgøres årligt den 1. november.
 
Flertalsmodellen planlægger med 28 elever pr. klasse for alle skoler i fordelingsudvalget, 
med undtagelse af gymnasierne i Grenå, Randers og Silkeborg. Under forudsætning af, 
at der også i næste skoleår vil være overansøgte gymnasier samt elever, der ombestem-
mer sig efter tildeling af en plads, vil der i praksis blive elever, som kan fordeles til de 
underansøgte gymnasier. 
  
Administrationen har foretaget konsekvensberegninger af fordelingsudvalgets forslag til 
fordelingsregler, jf. tabel 1. Beregningerne er baseret på ansøgningerne for 2019, da det 
faktiske søgetal for det kommende skoleår endnu ikke er kendt.
 
Tabellen viser, at fordelingsudvalgets forslag medfører, at der i alt er 262 elever, der 
skal fordeles, efter at KUO-fordelingen er foretaget. Der er i alt 137 KUO-elever, der har 
søgt gymnasierne i fordelingsudvalg Øst. Disse fordeles i henhold til den beskrevne for-
delingsmodel. Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium kan i henhold til modellen ikke 
modtage KUO-elever. Tabellen viser herefter, hvor mange af de 262 elever, der fordeles 
til Viby Gymnasium, Aarhus Gymnasium og øvrige gymnasier og uddannelsesinstitutio-
ner. 
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Klage vedrørende lokale fordelingsregler fra Viby Gymnasium
Viby Gymnasium har bedt fordelingsudvalg Øst om at fastsætte lokale fordelingsregler 
for at imødegå de problemer, som en skæv elevsammensætning har medført. 
 
Søgemønsteret til stx på Viby Gymnasium har de senere år fremvist et fald i antallet af 
elever med dansk oprindelse og en stigning i antallet af elever med udenlandsk oprindel-
se. På den nuværende 1.g-årgang har over 50 % af eleverne udenlandsk oprindelse. 
Sammensætningen af elever er nu blevet så ulig det omkringliggende samfund, at gym-
nasiet oplever markante sociale og faglige udfordringer. 
 
Viby Gymnasium foreslår følgende model for elevfordelingsregler: 

 Eleverne fordeles efter en fleksibel KUO-model, idet der tages højde for den sam-
lede elevsammensætning på et gymnasium: KUO-elever fordeles i henhold til 
skolernes nuværende andel af KUO-elever. Hvis en skole i 2.g og 3.g i det kom-
mende skoleår har en KUO-andel på mere end 10 %, vil skolen ikke kunne opta-
ge KUO-elever på den nye årgang.

 De KUO-elever, der skal fordeles, fordeles efter gældende regler i forhold til prio-
riteter og geografi. 

 Tilbageløb af ikke-KUO-ansøgere – antallet af ikke-KUO-ansøgere skal mindst 
svare til antallet af afgivne KUO-ansøgere. For at Viby Gymnasium når det det 
ønskede mål om at bringe andelen af elever med udenlandsk oprindelse ned på 
35 %, er der brug for både et tilbageløb, der svarer til de afgivne KUO-ansøgere, 
og der skal yderligere tilføres et antal elever, så de når 224 elever, svarende til 
otte klasser på tælledagen i november. 

 Efter KUO-fordeling fordeles de øvrige ansøgere. Det sker på baggrund af de al-
mindelige fordelingsregler om elevernes prioriteter og transportafstand til nær-
meste gymnasium med ledig kapacitet.

 
Forudsætningerne for denne fordelingsmodel er, at der foretages en kapacitetsfastsæt-
telse, der sikrer et tilstrækkeligt volumen af elever. Der forslås en kapacitet, hvor gym-
nasierne i Aarhus, ekskl. Aarhus Katedralskole og Viby Gymnasium, Odder og Skander-
borg sættes en klasse ned, Favrskov og Aarhus Katedralskole sætte to klasser ned, og 
hvor Viby Gymnasiums kapacitet bevares (på otte klasser) i forhold til den indmeldte 
kapacitet fra 2019.
 
Dette giver en samlet kapacitet på 84 klasser for de ti gymnasier, som er omfattet af 
aftalen. Der regnes med en fordelingsdivisor på 29,5 elever pr. klasse, svarende til en 
samlet kapacitet på 2.478 elever.
 
En stram kapacitetsstyring samt aftaler og monitorering af ventelister skal sikre, at ele-
ver, der er tildelt f.eks. Viby Gymnasium, ikke efterfølgende overflyttes til de skoler, der 
har afleveret de pågældende elever til fordelingen. 
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Administrationen har foretaget konsekvensberegninger af Viby Gymnasiums forslag til 
fordelingsregler, jf. tabel 2.  Beregningerne er baseret på ansøgningerne for 2019, da 
det faktiske søgetal for det kommende skoleår endnu ikke er kendt.
 
Tabellen viser, at med Viby Gymnasiums forslag til kapacitetsbegrænsning kommer der 
349 elever til fordeling, efter at KUO-eleverne er fordelt. I flertalsmodellen vil der kom-
me 262 elever til fordeling. Viby Gymnasium afgiver 54 KUO-elever til fordeling i henhold 
til de lokale fordelingsregler og modtager 109 andre elever i fordelingsprocessen. Der er 
107 ikke-KUO-elever, der har søgt og fået optagelse på Viby Gymnasium, og Viby Gym-
nasium får således et samlet elevtal på 216 elever. Ved flertalsmodellen ville Viby Gym-
nasium havde fået tilført 45 elever i fordelingsprocessen og derved have nået et samlet 
elevtal på 152 elever. 
 

 
Klage vedrørende lokale fordelingsregler fra Aarhus Gymnasium
Aarhus Gymnasium har tilsvarende bedt fordelingsudvalg Øst om at fastsætte lokale for-
delingsregler for at imødegå de problemer, som en skæv elevsammensætning har med-
ført.
 
På Aarhus Gymnasium er andelen af elever med udenlandsk oprindelse på 71 % i 2018, 
mens den for gymnasierne i Aarhus og omegn i gennemsnit er på 13,4 %. Den skæve 
elevsammensætning giver også her markante sociale og faglige udfordringer. 
 
Aarhus Gymnasium foreslår en løsning, hvor de fordelingsregler anvendes, som flertallet 
i fordelingsudvalget har udarbejdet, samt en stram kapacitetsstyring. 
 
Aarhus Gymnasium foreslår en kapacitet, hvor gymnasierne i Aarhus, ekskl. Aarhus Ka-
tedralskole og Viby Gymnasium, Odder og Skanderborg sættes en klasse ned, Favrskov 
og Aarhus Katedralskole sættes to klasser ned, og hvor Viby Gymnasiums kapacitet be-
vares (på otte klasser) i forhold til den indmeldte kapacitet fra 2019.
 
Dette giver en samlet kapacitet på 84 klasser for de ti gymnasier, som er omfattet af 
aftalen. Der regnes med 28 elever pr. klasse, svarende til en samlet kapacitet på 2.352 
elever.
 
Aarhus Gymnasium anmoder samtidig om, at regionen udarbejder retningslinjer for ven-
telister og flytning af elever, og henstiller til, at institutionerne følger disse. 
 
Administrationen har foretaget konsekvensberegninger af Aarhus Gymnasiums forslag til 
fordelingsregler, jf. tabel 3. Beregningerne er baseret på ansøgningerne for 2019, da det 
faktiske søgetal for det kommende skoleår endnu ikke er kendt.
 
Tabellen viser, at med den kapacitetsbegrænsning, som Aarhus Gymnasium har foreslå-
et, vil der være 405 elever til fordeling, efter at KUO-fordelingen er gennemført. Aarhus 
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Gymnasium afgiver 11 KUO-elever til fordeling i henhold til de lokale fordelingsregler til 
øvrige gymnasier og modtager 107 andre elever i fordelingsprocessen. Der er 30 ikke-
KUO-elever, der har søgt og fået optagelse på Aarhus Gymnasium, og Aarhus Gymnasi-
um får således et samlet elevtal på 137 elever. Ved flertalsmodellen ville Aarhus Gymna-
sium have fået tilført 39 elever i fordelingsprocessen og derved have opnået et samlet 
elevtal på 69 elever. 
 

 
Administrationens forslag til lokale fordelingsregler og kapacitetsfastsættelse
Administrationen har udarbejdet to forslag til lokale fordelingsregler og kapacitetsfast-
sættelse for fordelingsudvalg Øst. 
 
I udarbejdelse af modellerne er der taget afsæt i de styringsmuligheder, som regionsrå-
det har til rådighed i forhold til reglerne om fastsættelse af optagelseskapacitet:

 Fastlæggelse af kapacitet og kapacitetslofter: Regionsrådet har mulighed for at 
fastsætte kapacitetslofter (et loft for institutionernes optag) på bestemte gymna-
sier, for at undgå at de underminerer elevgrundlaget for nærliggende institutio-
ner.

 Divisor (klassekvotient): Fastsættelse af kapacitet kan tage udgangspunkt i en 
klassekvotient på enten 28 eller 29,5. En klassekvotient for 29,5 er et udtryk for 
en teknisk overbooking, hvor der tages højde for et forventet frafald af elever fra 
optagelsestidspunktet frem til tælledagen i november, hvor klassekvotienten ikke 
må overstige 28 elever.

 Ventelister: Ventelister oprettes i henhold til optagelsesbekendtgørelsen af det 
enkelte gymnasium. Regionsrådet kan derfor alene henstille til, at ventelisteafta-
ler bliver overholdt, f.eks. at ventelister ikke oprettes før grundforløbets afslut-
ning.

 
Administrationens forslag til modeller er udarbejdet på baggrund af en vurdering og 
sammenligning af effekterne af flertalsmodellen og modellerne fra Viby Gymnasium og 
Aarhus Gymnasium. Det er administrationens vurdering, at flertalsmodellen ikke i til-
strækkelig grad sikrer kompensation i forbindelse med fordelingen af ikke-KUO-elever til 
de gymnasier, der afgiver KUO-elever. Dette betyder, at de pågældende gymnasier sta-
dig vil have udfordringer med elevsammensætningen. Ved flertalsmodellen vil f.eks. Viby 
Gymnasium have en andel på 24 % med udenlandsk oprindelse, mens de ved admini-
strationens forslag vil have en andel på 18-19 %. De store gymnasier, som Aarhus Ka-
tedralskole og Marselisborg Gymnasium har en andel på 8-9 %. Århus Statsgymnasium 
og Risskov Gymnasium vil have en andel på 10-15 %. 
 
Det er endvidere vurderingen, at flertalsmodellen ikke sikrer robusthed i forhold til at 
minimere antallet af elevflytninger efter fordelingsprocessen. Dette har betydning både 
for den enkelte elevs mulighed for at falde til på gymnasiet og for skolernes mulighed for 
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at planlægge efter et kendt optag af elever. På denne baggrund lægges der i administra-
tionens forslag op til en stærkere kapacitetsstyring end i flertalsmodellen.
 
Ved en kapacitetsnedsættelse på de overansøgte gymnasier sikres det, at der er flere 
elever til fordeling. Herved kan der i højere grad opnås en elevsammensætning, der af-
spejler befolkningens sammensætning på Viby og Aarhus Gymnasium. Ved en stærkere 
kapacitetsstyring minimeres samtidig antallet af elevflytninger efter fordelingsprocessen. 
Det skal bemærkes, at en kapacitetsnedsættelse har konsekvenser for elevernes frie 
valg. Således vil der i flertalsmodellen skulle fordeles 262 elever, mens der i administra-
tionens forslag til fordelingsregler vil blive fordelt henholdsvis 318 og 378 elever i model 
1 og henholdsvis 457 og 518 i model 2. 
 
Administrationen har også foretaget konsekvensberegninger af en model, hvor eleverne 
får opfyldt deres 1. prioritet. En sådan fordelingsmodel vil dog ikke have afgørende be-
tydning for antal fordelte elever - 265 elever til fordeling - og antal overførte elever til de 
underansøgte gymnasier. Der er tilsvarende foretaget konsekvensberegninger på en mo-
del, hvor eleverne får opfyldt deres 1. prioritet og herefter fordeles til det nærmeste 
gymnasium med ledig kapacitet. Denne model vurderes tilsvarende ikke at have til-
strækkelig effekt på antal fordelte elever, da den vil give 262 elever til fordeling.
 
Administrationens model 1 
Model 1 indebærer: 

 KUO-fordeling: For at give mange ansøgere til fordeling, er alle KUO-ansøgere 
overført til de overansøgte gymnasier (Marselisborg, Egaa, Statsgymnasiet, Ka-
tedralskolen og Risskov). Når KUO-elever flyttes til et overansøgt gymnasium, vil 
der komme flere elever til fordeling. Hvis et gymnasium i 2.g og 3.g har en KUO-
andel på mere end 10 %, kan gymnasiet ikke optage KUO-elever.

 Efter KUO-fordelingen fordeles de øvrige ansøgere. Det sker på baggrund af de 
almindelige fordelingsregler om elevernes prioriteter og transportafstand til nær-
meste gymnasium med ledig kapacitet.

 Kapacitet: Der er lavet to beregninger af modellen. Den ene beregning tager ud-
gangspunkt i en fordelingsdivisor på 29,5 og giver 318 elever til fordeling. Den 
anden beregning tager udgangspunkt i en fordelingsdivisor på 28 og giver 378 
elever til fordeling. 

 Kapaciteten sættes ned med én klasse på følgende gymnasier: Marselisborg, 
Egaa, Statsgymnasiet, Katedralskolen, Risskov. I forhold til sidste års kapacitets-
nedskrivning på Marselisborg Gymnasium og Aarhus Katedralskole er kapacitets-
nedsættelse fordelt på alle de overansøgte Aarhus-gymnasier. Dertil sættes kapa-
citeten også ned med én klasse på Favrskov og Skanderborg Gymnasium for at 
minimere antallet af elevflytninger. For de øvrige gymnasier i fordelingsudvalg 
Øst fastholdes deres kapacitet uændret i forhold til sidste års kapacitet, jf. bilaget 
Endelig kapacitet 2020-2021 STX-HF.

 Monitorering: Ventelister oprettes i henhold til optagelsesbekendtgørelsens § 27 
af det enkelte gymnasium. Det henstilles til gymnasierne, at de tilrettelægger 
brugen af deres ventelister som beskrevet i forslaget fra fordelingsudvalg Øst til 
lokale fordelingsregler. Dog henstilles der til, at der ikke flyttes elever før efter 
fem måneder (i forhold til de foreslåede tre måneder). For at skabe et bedre sta-
tistisk grundlag til belysning af flytte- og søgemønstre efter fordeling pålægges 
gymnasierne at indberette samtlige elevflytninger til regionens administration 
med oplysninger om, hvor eleven flyttes fra, til hvilken uddannelsesinstitution 
eleven overflyttes, eller om eleven er udmeldt. Regionsrådet orienteres om om-
fanget af elevflytninger.
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Administrationens model 2
Administrationen har endvidere udarbejdet en model, der i højere grad end model 1 skal 
sikre et solidt elevgrundlag på Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium og dermed mere 
robuste og bæredygtige gymnasier. 
 
Model 2 indebærer: 

 KUO-fordeling: For at give mange ansøgere til fordeling, er alle KUO-ansøgere 
overført til de overansøgte gymnasier (Marselisborg, Egaa, Statsgymnasiet, Ka-
tedralskolen og Risskov). Når KUO-elever flyttes til et overansøgt gymnasium, vil 
der komme flere elever til fordeling. Hvis et gymnasium i 2.g og 3.g har en KUO-
andel på mere end 10 %, kan gymnasiet ikke optage KUO-elever.

 Efter KUO-fordeling fordeles de øvrige ansøgere. Det sker på baggrund af de al-
mindelige fordelingsregler om elevernes prioriteter og transportafstand til nær-
meste gymnasium med ledig kapacitet.

 Kapacitet: Der er lavet to beregninger af modellen. Den ene beregning tager ud-
gangspunkt i en fordelingsdivisor på 29,5 og giver 457 elever til fordeling. Den 
anden beregning tager udgangspunkt i en fordelingsdivisor på 28 og giver 518 
elever til fordeling.

 Kapaciteten sættes ned med i alt ti klasser, svarende til to klasser på følgende 
gymnasier: Marselisborg, Egaa, Statsgymnasiet, Katedralskolen og Risskov. For 
de øvrige gymnasier i fordelingsudvalg Øst fastholdes deres kapacitet uændret i 
forhold til sidste års kapacitet, jf. bilaget Endelig kapacitet 2020-2021 STX-HF.

 Monitorering: Ventelister oprettes i henhold til optagelsesbekendtgørelsens § 27 
af det enkelte gymnasium. Det henstilles til gymnasierne, at de tilrettelægger 
brugen af deres ventelister som beskrevet i forslaget fra fordelingsudvalg Øst til 
lokale fordelingsregler. Dog henstilles der til, at der ikke flyttes elever før efter 
fem måneder (i forhold til de foreslåede tre måneder). For at skabe et bedre sta-
tistisk grundlag til belysning af flytte- og søgemønstre efter fordeling pålægges 
gymnasierne at indberette samtlige elevflytninger til regionens administration 
med oplysninger om, hvor eleven flyttes fra, til hvilken uddannelsesinstitution 
eleven overflyttes eller om eleven er udmeldt. Regionsrådet holdes orienteret om 
omfanget af elevflytninger.

 
Forventet søgning til gymnasierne i 2020
I de kommende år vil der være færre unge mellem 16 og 19 år. Der er dog store geo-
grafiske forskelle i den demografiske udvikling. Der vil således være flere unge omkring 
de større byer, mens områderne uden for de større byer vil opleve et markant fald i an-
tallet af unge. Samtidig er der i de seneste år set en ændring i de unges søgemønster, 
hvor de i højere grad søger ind mod gymnasierne i de store byer. I fordelingsudvalg Øst 
er det således sket en stigning i antal ansøgere til gymnasier i Aarhus: Aarhus Kated-
ralskole, Aarhus Statsgymnasium, Marselisborg Gymnasium, Risskov Gymnasium, Egaa 
Gymnasium, mens gymnasierne uden for Aarhus oplever enten stilstand eller tilbage-
gang i antal ansøgere. Dertil er der i en årrække sket en stigning i antal elever med 
udenlandsk oprindelse på gymnasierne generelt. Dette gør sig især gældende på gymna-
sierne i de større byer. Endelig har der i de senere år også været et svagt fald i antal 
ansøgere til det almene gymnasium og en svag stigning i antal ansøgere til andre ung-
domsuddannelser (HHX, HTX og HF) samt erhvervsuddannelserne.
 
Det er derfor vanskeligt at forudsige det kommende års søgetal. Men det er dog forvent-
ningen, at de populære gymnasier i Aarhus fortsat vil være overansøgte, og det vil med 
et kapacitetsloft som det foreslåede være muligt at sikre et godt elevgrundlag til de 
gymnasier, der er udfordrede på elevsammensætningen. Hvis der derimod bliver et fal-
dende ansøgertal, samtidig med et stigende antal elever med udenlandsk oprindelse, 
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bliver der behov for at flytte et større antal elever for at sikre en balanceret elevsam-
mensætning på Viby og Aarhus Gymnasium. 
 
Sammenligning mellem modellerne
Tabel 4 og 5 opsummerer konsekvenserne af de ovenfor beskrevne modeller for forde-
lingsregler. Beregningerne er baseret på ansøgningerne for 2019, da det faktiske søgetal 
for det kommende skoleår endnu ikke er kendt.
 
Tabellerne viser det samlede antal elever - de modtagne elever og antal ansøgere - til 
gymnasierne for hver model samt antal elever i den nuværende årgang, opgjort pr. 20. 
november 2019. Tabellen viser også det antal elever, der skal fordeles i forhold til de 
enkelte modeller, samt det antal elever, der blev fordelt i april 2019. 
 

 
Det fremgår af tabellen, at der pr. 20. november 2019 ikke er nogle stx-elever på Aar-
hus Gymnasium, City (Dollerupvej). Der var 26 elever ved skolestart, men efter grund-
forløbet var der kun ni elever tilbage, og Aarhus Gymnasium valgte at lukke udbuddet og 
flytte eleverne til Aarhus Gymnasium i Tilst. Det kunne på den baggrund overvejes, om 
udbuddet skulle indstilles til lukning. Dog har udbuddet kun eksisteret et år, og kendska-
bet til udbuddet kan derfor endnu være lavt. En lukning af udbuddet ville endvidere ikke 
have særlig store konsekvenser i forhold til antal fordelte elever. Det er derfor admini-
strationens forslag, at udbuddet fortsat bør opretholdes. 
 
Tabel 5 opsummerer konsekvenserne af administrationens modeller. Model 2 sikrer et 
større antal elever til Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium, men der skal samtidig 
flyttes et meget stort antal elever. Model 2 begrænser risikoen betydeligt for, at de fem 
gymnasier i Aarhus - Marselisborg Gymnasium, Egaa Gymnasium, Aarhus Statsgymnasi-
um, Aarhus Katedralskole og Risskov Gymnasium kan hente yderligere elever fra Viby 
Gymnasium og Aarhus Gymnasium, da de beskæres med to klasser. Derimod bliver om-
egnsgymnasierne ikke beskåret, hvilket betyder, at der fortsat vil være en risiko for, at 
de kan hente elever fra Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium, såfremt omegnsgymna-
sierne ikke efterlever en evt. ventelisteaftale. 
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Kapacitet for HF i fordelingsudvalg Øst 
Den gældende kapacitet for HF i fordelingsudvalg Øst fastholdes. Th. Langs HF & VUC, 
Aarhus HF & VUC og HF på Aarhus Gymnasium havde tidligere indmeldt øget kapacitet, 
men denne er nu trukket tilbage, så kapaciteten forbliver den samme som sidste års 
kapacitet, jf. bilaget Endelig kapacitet 2020-2021 STX-HF.
 
Fordelingsudvalg Nord
I fordelingsudvalg Nord har gymnasierne lokalt valgt at lave en aftale om kapacitet. Af-
talen skal sikre en styring af STX-kapaciteten i området, der lige nu er for høj i forhold til 
det forventede antal ansøgere. 
 
Der er aftalt en reduktion i kapaciteten på i alt syv klasser, jf. bilaget Endelig kapacitet 
2020-2021 STX-HF.
 
Fordelingsudvalg Vest
Fordelingsudvalg Vest har ikke lavet særlige aftaler vedrørende elevfordelingsregler.
 
Den gældende kapacitet for STX og HF fastholdes, jf. bilaget Endelig kapacitet 2020-
2021 STX-HF.
 
Fordelingsudvalg Syd
Fordelingsudvalg Syd har ikke lavet særlige aftaler vedrørende elevfordelingsregler.
 
Den gældende kapacitet for STX og HF i de tilbageværende gymnasier i fordelingsudvalg 
Syd fastholdes, jf. bilaget Endelig kapacitet 2020-2021 STX-HF. Tørring Gymnasium, 
som nedsættes med én klasse, er overflyttet til fordelingsudvalget Trekanten. 
 
Indmeldt kapacitet for skoleåret 2019-2020 for HHX og HTX
Regionsrådet skal ligeledes informere ministeriet om kapaciteten for HHX og HTX. De to 
uddannelser indgår ikke i de forpligtende samarbejder og fastsætter selv deres kapaci-
tet. Der er derfor kun tale om, at regionen skal informere ministeriet om kapaciteten.
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Udbyderne af HHX og HTX har indmeldt kapacitet, jævnfør bilaget Endelig kapacitet 
2020-2021 HHX-HTX. 

Beslutning

Behandlingen af punktet foregik i tre dele. Regionsrådsmedlem Jakob Rixen deltog i de 
første to dele af sagens behandling. 
 
1. 
Som indledning til udvalgets behandling havde udvalget inviteret en række medlemmer 
fra fordelingsudvalget til at bidrage med deres perspektiver på emnet:

 Allan Friis Clausen, rektor, Paderup Gymnasium (formand for fordelingsudvalget)
 Jakob Thulesen Dahl, rektor, Skanderborg Gymnasium
 Dorte Fristrup, rektor, Århus Statsgymnasium
 Annette E. Lauridsen, direktør, Aarhus Gymnasium
 Lasse Munk Madsen, vicedirektør, Aarhus Gymnasium 
 Lone Sandholdt Jacobsen, rektor, Viby Gymnasium 
 Jørgen Lang, bestyrelsesformand, Viby Gymnasium
 Emma Sinclair, næstforkvinde, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Østjyl-

land (udpeget som elevrepræsentant i udvalget)
 
2. 
Udvalget drøftede sagen med de to medlemmer af regionsrådet, der er udpeget til forde-
lingsudvalg Øst: Hanne Roed og Jakob Rixen. 
 
3. 
Udvalget tog stilling til sine indstillinger til forretningsudvalget i forhold til dagsordens-
punktet. 
 
Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

at klagerne fra Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium vedrørende lokale elevforde-
lingsregler samt forslag til fordelingsprincipper fra fordelingsudvalg Øst tages til efterret-
ning,
 
at kapacitet og fordelingsregler i fordelingsudvalg Øst fastlægges efter en justeret model 
1 med en divisor 29,5, baseret på den faktiske kapacitet for skolerne i indeværende sko-
leår, således at kapaciteten fastlægges som følger: 
- Egå Gymnasium: 9 klasser
- Favrskov Gymnasium: 9 klasser
- Marselisborg Gymnasium: 8 klasser
- Odder Gymnasium: 7 klasser
- Paderup Gymnasium: 9 klasser
- Risskov Gymnasium: 9 klasser
- Skanderborg Gymnasium: 8 klasser
- Viby Gymnasium: 8 klasser
- Aarhus Gymnasium, Tilst: 4 klasser 
- Aarhus Gymnasium, City: 3 klasser
- Aarhus Katedralskole: 9 klasser
- Aarhus Statsgymnasium: 9 klasser, 
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at der forlods reserveres pladser til ansøgere fra KUO-områderne (Kombinerede Udlej-
ningsområder, KUO-listen fra 2011) på Egaa Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Marse-
lisborg Gymnasium, Risskov Gymnasium og Statsgymnasiet,
 
at der henstilles til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst, at de anvender ventelisteaftalen 
fra flertalsmodellen, og at der ikke flyttes elever, før den enkelte elev har haft en mulig-
hed for at gennemgå grundforløb og minimum indgå i opstart af en studieretning, 
 
at administrationen indmelder kapacitet til Undervisningsministeriet i forhold til den ved-
tagne model for lokale fordelingsregler,
 
at den indmeldte kapacitet for fordelingsudvalgene Nord, Vest og Syd tages til efterret-
ning, 
 
at den indmeldte kapacitet for HHX og HTX tages til efterretning, og
 
at den indmeldte kapacitet for HF i fordelingsudvalg Øst tages til efterretning.
 
Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Bilag

 Fordelingsudvalg ØST's forslag til fordelingsregler
 Klage fra Aarhus TECH
 Orientering lokale fordelingsregler fra Fordelingsudvalg ØST
 Klage fra Viby Gymnasium
 Bilag klage Viby: Rapport vedr. grænsesøgende og utryghedsskabende adfærd 

(LUKKET)
 Bilag klage Viby: Forældrehenvendelse vedr. elevsammensætning (LUKKET)
 Endelig kapacitet 2020-2021-STX-HF
 Endelig kapacitet 2020-2021-HHX-HTX
 Udvikling i søgemønster
 Oplæg fra Henrik Lodberg
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1-30-76-42-19

2. Lokale fordelingsregler og kapacitet på gymnasieområdet

Resumé

Gymnasierne i fordelingsudvalgene Øst har haft et ønske om at gøre brug af muligheden 
for at fastlægge lokale fordelingsregler, men der kunne ikke opnås enighed. Regionsrå-
det har modtaget to klager fra Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium over fordelings-
udvalgets afgørelse og har nu frist til den 29. januar 2020 til at afgøre klagen og eventu-
elt fastsætte lokale fordelingsregler. 
 
Regionsrådet skal endvidere informere Undervisningsministeriet om den samlede kapaci-
tetsfastsættelse for de gymnasiale institutioner i regionen, ligesom regionsrådet kan 
indstille til Undervisningsministeriet, at der fastlægges et kapacitetsloft for én eller flere 
institutioners optag. Ved et kapacitetsloft forstås, at et gymnasium ikke kan optage ele-
ver udover den kapacitet, som de tildeles.

Forretningsudvalget indstiller,

at klagerne fra Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium vedrørende lokale elevfor-
delingsregler samt forslag til fordelingsprincipper fra fordelingsudvalg Øst tages 
til efterretning,

 
at kapacitet og fordelingsregler i fordelingsudvalg Øst fastlægges efter en justeret 

model 1 med en divisor 29,5, baseret på den faktiske kapacitet for skolerne i 
indeværende skoleår, således at kapaciteten fastlægges som følger:

- Egå Gymnasium: 9 klasser
- Favrskov Gymnasium: 9 klasser
- Marselisborg Gymnasium: 8 klasser
- Odder Gymnasium: 7 klasser
- Paderup Gymnasium: 9 klasser
- Risskov Gymnasium: 9 klasser
- Skanderborg Gymnasium: 8 klasser
- Viby Gymnasium: 8 klasser
- Aarhus Gymnasium, Tilst: 4 klasser 
- Aarhus Gymnasium, City: 3 klasser
- Aarhus Katedralskole: 9 klasser
- Aarhus Statsgymnasium: 9 klasser, 
 
at der forlods reserveres pladser til ansøgere fra KUO-områderne (Kombinerede 

Udlejningsområder, KUO-listen fra 2011) på Egaa Gymnasium, Aarhus Kated-
ralskole, Marselisborg Gymnasium, Risskov Gymnasium og Statsgymnasiet,

 
at såfremt et gymnasium i 2.g og 3.g har en KUO-andel på mere end 10 %, kan 

gymnasiet ikke optage KUO-elever,
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at der henstilles til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst, at de anvender ventelisteaf-

talen fra flertalsmodellen, og at der ikke flyttes elever, før den enkelte elev har 
haft en mulighed for at gennemgå grundforløb og minimum indgå i opstart af en 
studieretning,

 
at administrationen indmelder kapacitet til undervisningsministeriet i forhold til den 

vedtagne model for lokale fordelingsregler,
 
at den indmeldte kapacitet for fordelingsudvalgene Nord, Vest og Syd tages til ef-

terretning,
 
at den indmeldte kapacitet for HHX og HTX tages til efterretning, og
 
at den indmeldte kapacitet for HF i fordelingsudvalg Øst tages til efterretning.
 
Jakob Rixen, Nicolaj Bang, Lone Langballe og Steen Thomsen stemte imod, idet de i ste-
det foreslår at følge flertallet i fordelingsudvalgets forslag.
 
Rasmus Foged, Mikkel Rasmussen og Jacob Isøe Klærke tog et foreløbigt forbehold.

Sagsfremstilling

En ny etårig lov giver gymnasierne mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler. 
Ifølge reglerne kan et fordelingsudvalg fastsætte lokale elevfordelingsregler med det 
formål at løse eller imødegå udfordringer af faglig, pædagogisk eller social karakter, som 
har sammenhæng med elevsammensætningen på én eller flere institutioner i området. 
Det skal ske enstemmigt.
 
Loven giver yderligere mulighed for, at en institution, som har anmodet fordelingsudval-
get om at fastsætte lokale elevfordelingsregler, kan klage til regionsrådet over forde-
lingsudvalgets afgørelse.  
 
Regionsrådet skal endvidere informere Undervisningsministeriet om den samlede kapaci-
tetsfastsættelse for de gymnasiale institutioner i regionen.
  
Der sker hvert år en almindelig fordeling af elever mellem gymnasier, når gymnasier får 
flere ansøgere, end de har kapacitet til, og hvor en del af ansøgerne derfor skal fordeles 
til andre gymnasier. Når dette sker, træder en række fordelingskriterier i kraft. Kriterier-
ne fastlægger, hvordan eleverne fordeles mellem gymnasier. I udgangspunktet fordeles 
eleverne efter deres ansøgningsprioriteter. I de tilfælde, hvor én elev ikke kan få opfyldt 
sin prioritet, fordeles eleven til det gymnasium med ledig kapacitet nærmest elevens 
bopæl. Den nye etårige lov giver herudover mulighed for, at et fordelingsudvalg kan 
fastsætte lokale fordelingsregler med det formål at sikre en elevsammensætning, der 
ikke giver anledning til faglige, pædagogiske og sociale udfordringer.
 
I Region Midtjylland blev 95 % af de unge i 2019 optaget på det gymnasium, som de 
havde ønsket som 1. prioritet. Men hvert år er der institutioner, som får flere førsteprio-
ritetsansøgninger, end de har kapacitet til. Det gælder i særlig grad for gymnasier i de 
større byer. De unge, som ikke får opfyldt deres førsteprioritet og bliver fordelt til andre 
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gymnasier med ledig kapacitet, har efter fordelingen alene mulighed for at flytte til an-
dre gymnasier med ledig kapacitet. Såfremt der efterfølgende bliver ledig plads på det 
gymnasium, som eleven først havde søgt ind på, er der mulighed for at eleven kan flyt-
tes. I helt særlige tilfælde, begrundet i f.eks. mistrivsel, er der dog mulighed for, at ele-
ven kan flyttes til et overansøgt gymnasium.
 
I det følgende gennemgås indmeldingerne for både elevfordelingsregler og kapacitets-
fastsættelsen for de fire fordelingsudvalg.
 
Fordelingsudvalg Øst
Fordelingsudvalget har arbejdet på en model for lokale fordelingsregler, men opnåede 
ikke enighed. Der var enighed i udvalget om at tage et fælles ansvar i forhold til ansøge-
re fra de såkaldte KUO-områder (ansøgere med bopæl i almene boligområder, der har et 
stort antal beboere uden for arbejdsmarkedet). Derimod kunne der ikke opnås enighed 
om yderligere fordeling af ikke-KUO ansøgere samt kapacitetsfastsættelsen. Der er såle-
des ved fristens udløb modtaget to klager fra henholdsvis Viby Gymnasium og Aarhus 
Gymnasium. I det følgende gennemgås det forslag til fordelingsregler, som et flertal i 
fordelingsudvalget opnåede enighed om, samt forslagene fra de klagende parter. Alle tre 
forslag omhandler fordeling af elever på baggrund af elevernes bopæl i de såkaldte KUO-
områder.
 
Forslag til fordelingsprincipper fra fordelingsudvalg Øst 
Et flertal af gymnasierne i fordelingsudvalg Øst er nået til enighed om nedenstående for-
delingsregler. 

 Der reserveres forlods pladser til ansøgere fra KUO-områder på Egaa Gymnasi-
um, Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium. 

 Hvis et gymnasium i 2.g og 3.g har en KUO-andel på mere end 10 %, kan gym-
nasiet ikke optage KUO-elever i 1.g. 

 Ved fordelingen af KUO-elever tages hensyn til deres øvrige prioriteter. Kan dette 
ikke lade sig gøre, flyttes de til nærmest beliggende skole med ledig KUO-kapaci-
tet. 

 En institution, som på baggrund af ovenstående flytninger modtager 1. priori-
tetsansøgere fra andre institutioner, kan vælge at sætte et maksimum på 28 af 
disse ansøgere. Det samlede antal kan ikke overstige 10 % af kapaciteten på den 
enkelte institution.

 Efter KUO-fordeling fordeles de øvrige ansøgere. Det sker på baggrund af de al-
mindelige fordelingsregler om elevernes prioriteter og transportafstand til nær-
meste gymnasium med ledig kapacitet.

 
Det fremgår af aftalen, at et gymnasium, som modtager KUO-elever fra andre gymnasi-
er, kan vælge at sætte et maksimum på 28 af disse elever. Det bemærkes, at fordelings-
udvalget ikke har forholdt sig til, om dette maksimum kan øges, hvis antallet af KUO-an-
søgere stiger. I henhold til aftalen reserveres der forlods plads til KUO-ansøgere på Egaa 
Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium. Det fremgår ikke af mo-
dellen, i hvilket omfang omegnsgymnasierne vil modtage KUO-ansøgere fra gymnasier, 
der ikke kan optage KUO-elever.  
 
Det fremgår endvidere af aftalen, at den er indgået på betingelse af, at kapacitetslofter 
ikke tages i brug i fordelingsudvalg Øst. Fordelingsdivisor er aftalt til 28,0 for alle skoler i 
fordelingsudvalget, med undtagelse af gymnasierne i Grenå, Randers og Silkeborg, hvor 
fordelingsdivisor er 29,5. Det er vurderingen, at disse skoler, grundet deres geografiske 
placering, ikke har mulighed for at bidrage til at bringe elever i fordeling af betydning for 
spørgsmålet om elevsammensætningen på Aarhus-gymnasierne.
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Ved en fordelingsdivisor forstås det antal elever, der må planlægges med pr. klasse in-
den skoleårets start. Erfaringen er imidlertid, at en række elever ombestemmer sig, efter 
at de er blevet tildelt en plads på et gymnasium. Ved en fordelingsdivisor på 29,5 har 
det enkelte gymnasium mulighed for at optage en anden elev, såfremt en optaget elev 
melder fra. Det bemærkes, at gymnasierne modtager tilskud til max. 28 elever pr. klas-
se. Dette opgøres årligt den 1. november.
 
Flertalsmodellen planlægger med 28 elever pr. klasse for alle skoler i fordelingsudvalget, 
med undtagelse af gymnasierne i Grenå, Randers og Silkeborg. Under forudsætning af, 
at der også i næste skoleår vil være overansøgte gymnasier samt elever, der ombestem-
mer sig efter tildeling af en plads, vil der i praksis blive elever, som kan fordeles til de 
underansøgte gymnasier. 
  
Administrationen har foretaget konsekvensberegninger af fordelingsudvalgets forslag til 
fordelingsregler, jf. tabel 1. Beregningerne er baseret på ansøgningerne for 2019, da det 
faktiske søgetal for det kommende skoleår endnu ikke er kendt.
 
Tabellen viser, at fordelingsudvalgets forslag medfører, at der i alt er 262 elever, der 
skal fordeles, efter at KUO-fordelingen er foretaget. Der er i alt 137 KUO-elever, der har 
søgt gymnasierne i fordelingsudvalg Øst. Disse fordeles i henhold til den beskrevne for-
delingsmodel. Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium kan i henhold til modellen ikke 
modtage KUO-elever. Tabellen viser herefter, hvor mange af de 262 elever, der fordeles 
til Viby Gymnasium, Aarhus Gymnasium og øvrige gymnasier og uddannelsesinstitutio-
ner. 
  

 
 
Klage vedrørende lokale fordelingsregler fra Viby Gymnasium
Viby Gymnasium har bedt fordelingsudvalg Øst om at fastsætte lokale fordelingsregler 
for at imødegå de problemer, som en skæv elevsammensætning har medført. 
 
Søgemønsteret til stx på Viby Gymnasium har de senere år fremvist et fald i antallet af 
elever med dansk oprindelse og en stigning i antallet af elever med udenlandsk oprindel-
se. På den nuværende 1.g-årgang har over 50 % af eleverne udenlandsk oprindelse. 
Sammensætningen af elever er nu blevet så ulig det omkringliggende samfund, at gym-
nasiet oplever markante sociale og faglige udfordringer. 
 
Viby Gymnasium foreslår følgende model for elevfordelingsregler: 

 Eleverne fordeles efter en fleksibel KUO-model, idet der tages højde for den sam-
lede elevsammensætning på et gymnasium: KUO-elever fordeles i henhold til 
skolernes nuværende andel af KUO-elever. Hvis en skole i 2.g og 3.g i det kom-
mende skoleår har en KUO-andel på mere end 10 %, vil skolen ikke kunne opta-
ge KUO-elever på den nye årgang.

 De KUO-elever, der skal fordeles, fordeles efter gældende regler i forhold til prio-
riteter og geografi. 
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 Tilbageløb af ikke-KUO-ansøgere – antallet af ikke-KUO-ansøgere skal mindst 
svare til antallet af afgivne KUO-ansøgere. For at Viby Gymnasium når det det 
ønskede mål om at bringe andelen af elever med udenlandsk oprindelse ned på 
35 %, er der brug for både et tilbageløb, der svarer til de afgivne KUO-ansøgere, 
og der skal yderligere tilføres et antal elever, så de når 224 elever, svarende til 
otte klasser på tælledagen i november. 

 Efter KUO-fordeling fordeles de øvrige ansøgere. Det sker på baggrund af de al-
mindelige fordelingsregler om elevernes prioriteter og transportafstand til nær-
meste gymnasium med ledig kapacitet.

 
Forudsætningerne for denne fordelingsmodel er, at der foretages en kapacitetsfastsæt-
telse, der sikrer et tilstrækkeligt volumen af elever. Der forslås en kapacitet, hvor gym-
nasierne i Aarhus, ekskl. Aarhus Katedralskole og Viby Gymnasium, Odder og Skander-
borg sættes en klasse ned, Favrskov og Aarhus Katedralskole sætte to klasser ned, og 
hvor Viby Gymnasiums kapacitet bevares (på otte klasser) i forhold til den indmeldte 
kapacitet fra 2019.
 
Dette giver en samlet kapacitet på 84 klasser for de ti gymnasier, som er omfattet af 
aftalen. Der regnes med en fordelingsdivisor på 29,5 elever pr. klasse, svarende til en 
samlet kapacitet på 2.478 elever.
 
En stram kapacitetsstyring samt aftaler og monitorering af ventelister skal sikre, at ele-
ver, der er tildelt f.eks. Viby Gymnasium, ikke efterfølgende overflyttes til de skoler, der 
har afleveret de pågældende elever til fordelingen. 
 
Administrationen har foretaget konsekvensberegninger af Viby Gymnasiums forslag til 
fordelingsregler, jf. tabel 2.  Beregningerne er baseret på ansøgningerne for 2019, da 
det faktiske søgetal for det kommende skoleår endnu ikke er kendt.
 
Tabellen viser, at med Viby Gymnasiums forslag til kapacitetsbegrænsning kommer der 
349 elever til fordeling, efter at KUO-eleverne er fordelt. I flertalsmodellen vil der kom-
me 262 elever til fordeling. Viby Gymnasium afgiver 54 KUO-elever til fordeling i henhold 
til de lokale fordelingsregler og modtager 109 andre elever i fordelingsprocessen. Der er 
107 ikke-KUO-elever, der har søgt og fået optagelse på Viby Gymnasium, og Viby Gym-
nasium får således et samlet elevtal på 216 elever. Ved flertalsmodellen ville Viby Gym-
nasium havde fået tilført 45 elever i fordelingsprocessen og derved have nået et samlet 
elevtal på 152 elever. 
 

 
Klage vedrørende lokale fordelingsregler fra Aarhus Gymnasium
Aarhus Gymnasium har tilsvarende bedt fordelingsudvalg Øst om at fastsætte lokale for-
delingsregler for at imødegå de problemer, som en skæv elevsammensætning har med-
ført.
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På Aarhus Gymnasium er andelen af elever med udenlandsk oprindelse på 71 % i 2018, 
mens den for gymnasierne i Aarhus og omegn i gennemsnit er på 13,4 %. Den skæve 
elevsammensætning giver også her markante sociale og faglige udfordringer. 
 
Aarhus Gymnasium foreslår en løsning, hvor de fordelingsregler anvendes, som flertallet 
i fordelingsudvalget har udarbejdet, samt en stram kapacitetsstyring. 
 
Aarhus Gymnasium foreslår en kapacitet, hvor gymnasierne i Aarhus, ekskl. Aarhus Ka-
tedralskole og Viby Gymnasium, Odder og Skanderborg sættes en klasse ned, Favrskov 
og Aarhus Katedralskole sættes to klasser ned, og hvor Viby Gymnasiums kapacitet be-
vares (på otte klasser) i forhold til den indmeldte kapacitet fra 2019.
 
Dette giver en samlet kapacitet på 84 klasser for de ti gymnasier, som er omfattet af 
aftalen. Der regnes med 28 elever pr. klasse, svarende til en samlet kapacitet på 2.352 
elever.
 
Aarhus Gymnasium anmoder samtidig om, at regionen udarbejder retningslinjer for ven-
telister og flytning af elever, og henstiller til, at institutionerne følger disse. 
 
Administrationen har foretaget konsekvensberegninger af Aarhus Gymnasiums forslag til 
fordelingsregler, jf. tabel 3. Beregningerne er baseret på ansøgningerne for 2019, da det 
faktiske søgetal for det kommende skoleår endnu ikke er kendt.
 
Tabellen viser, at med den kapacitetsbegrænsning, som Aarhus Gymnasium har foreslå-
et, vil der være 405 elever til fordeling, efter at KUO-fordelingen er gennemført. Aarhus 
Gymnasium afgiver 11 KUO-elever til fordeling i henhold til de lokale fordelingsregler til 
øvrige gymnasier og modtager 107 andre elever i fordelingsprocessen. Der er 30 ikke-
KUO-elever, der har søgt og fået optagelse på Aarhus Gymnasium, og Aarhus Gymnasi-
um får således et samlet elevtal på 137 elever. Ved flertalsmodellen ville Aarhus Gymna-
sium have fået tilført 39 elever i fordelingsprocessen og derved have opnået et samlet 
elevtal på 69 elever. 
 

 
Administrationens forslag til lokale fordelingsregler og kapacitetsfastsættelse
Administrationen har udarbejdet to forslag til lokale fordelingsregler og kapacitetsfast-
sættelse for fordelingsudvalg Øst. 
 
I udarbejdelse af modellerne er der taget afsæt i de styringsmuligheder, som regionsrå-
det har til rådighed i forhold til reglerne om fastsættelse af optagelseskapacitet:

 Fastlæggelse af kapacitet og kapacitetslofter: Regionsrådet har mulighed for at 
fastsætte kapacitetslofter (et loft for institutionernes optag) på bestemte gymna-
sier, for at undgå at de underminerer elevgrundlaget for nærliggende institutio-
ner.
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 Divisor (klassekvotient): Fastsættelse af kapacitet kan tage udgangspunkt i en 
klassekvotient på enten 28 eller 29,5. En klassekvotient for 29,5 er et udtryk for 
en teknisk overbooking, hvor der tages højde for et forventet frafald af elever fra 
optagelsestidspunktet frem til tælledagen i november, hvor klassekvotienten ikke 
må overstige 28 elever.

 Ventelister: Ventelister oprettes i henhold til optagelsesbekendtgørelsen af det 
enkelte gymnasium. Regionsrådet kan derfor alene henstille til, at ventelisteafta-
ler bliver overholdt, f.eks. at ventelister ikke oprettes før grundforløbets afslut-
ning.

 
Administrationens forslag til modeller er udarbejdet på baggrund af en vurdering og 
sammenligning af effekterne af flertalsmodellen og modellerne fra Viby Gymnasium og 
Aarhus Gymnasium. Det er administrationens vurdering, at flertalsmodellen ikke i til-
strækkelig grad sikrer kompensation i forbindelse med fordelingen af ikke-KUO-elever til 
de gymnasier, der afgiver KUO-elever. Dette betyder, at de pågældende gymnasier sta-
dig vil have udfordringer med elevsammensætningen. Ved flertalsmodellen vil f.eks. Viby 
Gymnasium have en andel på 24 % med udenlandsk oprindelse, mens de ved admini-
strationens forslag vil have en andel på 18-19 %. De store gymnasier, som Aarhus Ka-
tedralskole og Marselisborg Gymnasium har en andel på 8-9 %. Århus Statsgymnasium 
og Risskov Gymnasium vil have en andel på 10-15 %. 
 
Det er endvidere vurderingen, at flertalsmodellen ikke sikrer robusthed i forhold til at 
minimere antallet af elevflytninger efter fordelingsprocessen. Dette har betydning både 
for den enkelte elevs mulighed for at falde til på gymnasiet og for skolernes mulighed for 
at planlægge efter et kendt optag af elever. På denne baggrund lægges der i administra-
tionens forslag op til en stærkere kapacitetsstyring end i flertalsmodellen.
 
Ved en kapacitetsnedsættelse på de overansøgte gymnasier sikres det, at der er flere 
elever til fordeling. Herved kan der i højere grad opnås en elevsammensætning, der af-
spejler befolkningens sammensætning på Viby og Aarhus Gymnasium. Ved en stærkere 
kapacitetsstyring minimeres samtidig antallet af elevflytninger efter fordelingsprocessen. 
Det skal bemærkes, at en kapacitetsnedsættelse har konsekvenser for elevernes frie 
valg. Således vil der i flertalsmodellen skulle fordeles 262 elever, mens der i administra-
tionens forslag til fordelingsregler vil blive fordelt henholdsvis 318 og 378 elever i model 
1 og henholdsvis 457 og 518 i model 2. 
 
Administrationen har også foretaget konsekvensberegninger af en model, hvor eleverne 
får opfyldt deres 1. prioritet. En sådan fordelingsmodel vil dog ikke have afgørende be-
tydning for antal fordelte elever - 265 elever til fordeling - og antal overførte elever til de 
underansøgte gymnasier. Der er tilsvarende foretaget konsekvensberegninger på en mo-
del, hvor eleverne får opfyldt deres 1. prioritet og herefter fordeles til det nærmeste 
gymnasium med ledig kapacitet. Denne model vurderes tilsvarende ikke at have til-
strækkelig effekt på antal fordelte elever, da den vil give 262 elever til fordeling.
 
Administrationens model 1 
Model 1 indebærer: 

 KUO-fordeling: For at give mange ansøgere til fordeling, er alle KUO-ansøgere 
overført til de overansøgte gymnasier (Marselisborg, Egaa, Statsgymnasiet, Ka-
tedralskolen og Risskov). Når KUO-elever flyttes til et overansøgt gymnasium, vil 
der komme flere elever til fordeling. Hvis et gymnasium i 2.g og 3.g har en KUO-
andel på mere end 10 %, kan gymnasiet ikke optage KUO-elever.
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 Efter KUO-fordelingen fordeles de øvrige ansøgere. Det sker på baggrund af de 
almindelige fordelingsregler om elevernes prioriteter og transportafstand til nær-
meste gymnasium med ledig kapacitet.

 Kapacitet: Der er lavet to beregninger af modellen. Den ene beregning tager ud-
gangspunkt i en fordelingsdivisor på 29,5 og giver 318 elever til fordeling. Den 
anden beregning tager udgangspunkt i en fordelingsdivisor på 28 og giver 378 
elever til fordeling. 

 Kapaciteten sættes ned med én klasse på følgende gymnasier: Marselisborg, 
Egaa, Statsgymnasiet, Katedralskolen, Risskov. I forhold til sidste års kapacitets-
nedskrivning på Marselisborg Gymnasium og Aarhus Katedralskole er kapacitets-
nedsættelse fordelt på alle de overansøgte Aarhus-gymnasier. Dertil sættes kapa-
citeten også ned med én klasse på Favrskov og Skanderborg Gymnasium for at 
minimere antallet af elevflytninger. For de øvrige gymnasier i fordelingsudvalg 
Øst fastholdes deres kapacitet uændret i forhold til sidste års kapacitet, jf. bilaget 
Endelig kapacitet 2020-2021 STX-HF.

 Monitorering: Ventelister oprettes i henhold til optagelsesbekendtgørelsens § 27 
af det enkelte gymnasium. Det henstilles til gymnasierne, at de tilrettelægger 
brugen af deres ventelister som beskrevet i forslaget fra fordelingsudvalg Øst til 
lokale fordelingsregler. Dog henstilles der til, at der ikke flyttes elever før efter 
fem måneder (i forhold til de foreslåede tre måneder). For at skabe et bedre sta-
tistisk grundlag til belysning af flytte- og søgemønstre efter fordeling pålægges 
gymnasierne at indberette samtlige elevflytninger til regionens administration 
med oplysninger om, hvor eleven flyttes fra, til hvilken uddannelsesinstitution 
eleven overflyttes, eller om eleven er udmeldt. Regionsrådet orienteres om om-
fanget af elevflytninger.

 
Administrationens model 2
Administrationen har endvidere udarbejdet en model, der i højere grad end model 1 skal 
sikre et solidt elevgrundlag på Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium og dermed mere 
robuste og bæredygtige gymnasier. 
 
Model 2 indebærer: 

 KUO-fordeling: For at give mange ansøgere til fordeling, er alle KUO-ansøgere 
overført til de overansøgte gymnasier (Marselisborg, Egaa, Statsgymnasiet, Ka-
tedralskolen og Risskov). Når KUO-elever flyttes til et overansøgt gymnasium, vil 
der komme flere elever til fordeling. Hvis et gymnasium i 2.g og 3.g har en KUO-
andel på mere end 10 %, kan gymnasiet ikke optage KUO-elever.

 Efter KUO-fordeling fordeles de øvrige ansøgere. Det sker på baggrund af de al-
mindelige fordelingsregler om elevernes prioriteter og transportafstand til nær-
meste gymnasium med ledig kapacitet.

 Kapacitet: Der er lavet to beregninger af modellen. Den ene beregning tager ud-
gangspunkt i en fordelingsdivisor på 29,5 og giver 457 elever til fordeling. Den 
anden beregning tager udgangspunkt i en fordelingsdivisor på 28 og giver 518 
elever til fordeling.

 Kapaciteten sættes ned med i alt ti klasser, svarende til to klasser på følgende 
gymnasier: Marselisborg, Egaa, Statsgymnasiet, Katedralskolen og Risskov. For 
de øvrige gymnasier i fordelingsudvalg Øst fastholdes deres kapacitet uændret i 
forhold til sidste års kapacitet, jf. bilaget Endelig kapacitet 2020-2021 STX-HF.

 Monitorering: Ventelister oprettes i henhold til optagelsesbekendtgørelsens § 27 
af det enkelte gymnasium. Det henstilles til gymnasierne, at de tilrettelægger 
brugen af deres ventelister som beskrevet i forslaget fra fordelingsudvalg Øst til 
lokale fordelingsregler. Dog henstilles der til, at der ikke flyttes elever før efter 
fem måneder (i forhold til de foreslåede tre måneder). For at skabe et bedre sta-
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tistisk grundlag til belysning af flytte- og søgemønstre efter fordeling pålægges 
gymnasierne at indberette samtlige elevflytninger til regionens administration 
med oplysninger om, hvor eleven flyttes fra, til hvilken uddannelsesinstitution 
eleven overflyttes eller om eleven er udmeldt. Regionsrådet holdes orienteret om 
omfanget af elevflytninger.

 
Forventet søgning til gymnasierne i 2020
I de kommende år vil der være færre unge mellem 16 og 19 år. Der er dog store geo-
grafiske forskelle i den demografiske udvikling. Der vil således være flere unge omkring 
de større byer, mens områderne uden for de større byer vil opleve et markant fald i an-
tallet af unge. Samtidig er der i de seneste år set en ændring i de unges søgemønster, 
hvor de i højere grad søger ind mod gymnasierne i de store byer. I fordelingsudvalg Øst 
er det således sket en stigning i antal ansøgere til gymnasier i Aarhus: Aarhus Kated-
ralskole, Aarhus Statsgymnasium, Marselisborg Gymnasium, Risskov Gymnasium, Egaa 
Gymnasium, mens gymnasierne uden for Aarhus oplever enten stilstand eller tilbage-
gang i antal ansøgere. Dertil er der i en årrække sket en stigning i antal elever med 
udenlandsk oprindelse på gymnasierne generelt. Dette gør sig især gældende på gymna-
sierne i de større byer. Endelig har der i de senere år også været et svagt fald i antal 
ansøgere til det almene gymnasium og en svag stigning i antal ansøgere til andre ung-
domsuddannelser (HHX, HTX og HF) samt erhvervsuddannelserne.
 
Det er derfor vanskeligt at forudsige det kommende års søgetal. Men det er dog forvent-
ningen, at de populære gymnasier i Aarhus fortsat vil være overansøgte, og det vil med 
et kapacitetsloft som det foreslåede være muligt at sikre et godt elevgrundlag til de 
gymnasier, der er udfordrede på elevsammensætningen. Hvis der derimod bliver et fal-
dende ansøgertal, samtidig med et stigende antal elever med udenlandsk oprindelse, 
bliver der behov for at flytte et større antal elever for at sikre en balanceret elevsam-
mensætning på Viby og Aarhus Gymnasium. 
 
Sammenligning mellem modellerne
Tabel 4 og 5 opsummerer konsekvenserne af de ovenfor beskrevne modeller for forde-
lingsregler. Beregningerne er baseret på ansøgningerne for 2019, da det faktiske søgetal 
for det kommende skoleår endnu ikke er kendt.
 
Tabellerne viser det samlede antal elever - de modtagne elever og antal ansøgere - til 
gymnasierne for hver model samt antal elever i den nuværende årgang, opgjort pr. 20. 
november 2019. Tabellen viser også det antal elever, der skal fordeles i forhold til de 
enkelte modeller, samt det antal elever, der blev fordelt i april 2019. 
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Det fremgår af tabellen, at der pr. 20. november 2019 ikke er nogle stx-elever på Aar-
hus Gymnasium, City (Dollerupvej). Der var 26 elever ved skolestart, men efter grund-
forløbet var der kun ni elever tilbage, og Aarhus Gymnasium valgte at lukke udbuddet og 
flytte eleverne til Aarhus Gymnasium i Tilst. Det kunne på den baggrund overvejes, om 
udbuddet skulle indstilles til lukning. Dog har udbuddet kun eksisteret et år, og kendska-
bet til udbuddet kan derfor endnu være lavt. En lukning af udbuddet ville endvidere ikke 
have særlig store konsekvenser i forhold til antal fordelte elever. Det er derfor admini-
strationens forslag, at udbuddet fortsat bør opretholdes. 
 
Tabel 5 opsummerer konsekvenserne af administrationens modeller. Model 2 sikrer et 
større antal elever til Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium, men der skal samtidig 
flyttes et meget stort antal elever. Model 2 begrænser risikoen betydeligt for, at de fem 
gymnasier i Aarhus - Marselisborg Gymnasium, Egaa Gymnasium, Aarhus Statsgymnasi-
um, Aarhus Katedralskole og Risskov Gymnasium kan hente yderligere elever fra Viby 
Gymnasium og Aarhus Gymnasium, da de beskæres med to klasser. Derimod bliver om-
egnsgymnasierne ikke beskåret, hvilket betyder, at der fortsat vil være en risiko for, at 
de kan hente elever fra Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium, såfremt omegnsgymna-
sierne ikke efterlever en evt. ventelisteaftale. 
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Kapacitet for HF i fordelingsudvalg Øst 
Den gældende kapacitet for HF i fordelingsudvalg Øst fastholdes. Th. Langs HF & VUC, 
Aarhus HF & VUC og HF på Aarhus Gymnasium havde tidligere indmeldt øget kapacitet, 
men denne er nu trukket tilbage, så kapaciteten forbliver den samme som sidste års 
kapacitet, jf. bilaget Endelig kapacitet 2020-2021 STX-HF.
 
Fordelingsudvalg Nord
I fordelingsudvalg Nord har gymnasierne lokalt valgt at lave en aftale om kapacitet. Af-
talen skal sikre en styring af STX-kapaciteten i området, der lige nu er for høj i forhold til 
det forventede antal ansøgere. 
 
Der er aftalt en reduktion i kapaciteten på i alt syv klasser, jf. bilaget Endelig kapacitet 
2020-2021 STX-HF.
 
Fordelingsudvalg Vest
Fordelingsudvalg Vest har ikke lavet særlige aftaler vedrørende elevfordelingsregler.
 
Den gældende kapacitet for STX og HF fastholdes, jf. bilaget Endelig kapacitet 2020-
2021 STX-HF.
 
Fordelingsudvalg Syd
Fordelingsudvalg Syd har ikke lavet særlige aftaler vedrørende elevfordelingsregler.
 
Den gældende kapacitet for STX og HF i de tilbageværende gymnasier i fordelingsudvalg 
Syd fastholdes, jf. bilaget Endelig kapacitet 2020-2021 STX-HF. Tørring Gymnasium, 
som nedsættes med én klasse, er overflyttet til fordelingsudvalget Trekanten. 
 
Indmeldt kapacitet for skoleåret 2019-2020 for HHX og HTX
Regionsrådet skal ligeledes informere ministeriet om kapaciteten for HHX og HTX. De to 
uddannelser indgår ikke i de forpligtende samarbejder og fastsætter selv deres kapaci-
tet. Der er derfor kun tale om, at regionen skal informere ministeriet om kapaciteten.
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Udbyderne af HHX og HTX har indmeldt kapacitet, jævnfør bilaget Endelig kapacitet 
2020-2021 HHX-HTX. 
 
Tidligere indstilling:
Direktionen indstillede,
at klagerne fra Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium vedrørende lokale elevforde-
lingsregler samt forslag til fordelingsprincipper fra fordelingsudvalg Øst tages til efterret-
ning,
 
at administrationens forslag til lokale elevfordelingsregler drøftes med henblik på afgivel-
se af indstilling til regionsrådet,
 
at administrationen indmelder kapacitet til undervisningsministeriet i forhold til den ved-
tagne model for lokale fordelingsregler,
 
at den indmeldte kapacitet for fordelingsudvalgene Nord, Vest og Syd tages til efterret-
ning, 
 
at den indmeldte kapacitet for HHX og HTX tages til efterretning, og
 
at den indmeldte kapacitet for HF i fordelingsudvalg Øst tages til efterretning.
 
Udvalg for regional udvikling indstillede,
at klagerne fra Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium vedrørende lokale 
elevfordelingsregler samt forslag til fordelingsprincipper fra fordelingsudvalg Øst tages til 
efterretning,
 
at kapacitet og fordelingsregler i fordelingsudvalg Øst fastlægges efter en justeret model 
1 med en divisor 29,5, baseret på den faktiske kapacitet for skolerne i indeværende sko-
leår, således at kapaciteten fastlægges som følger: 
- Egå Gymnasium: 9 klasser
- Favrskov Gymnasium: 9 klasser
- Marselisborg Gymnasium: 8 klasser
- Odder Gymnasium: 7 klasser
- Paderup Gymnasium: 9 klasser
- Risskov Gymnasium: 9 klasser
- Skanderborg Gymnasium: 8 klasser
- Viby Gymnasium: 8 klasser
- Aarhus Gymnasium, Tilst: 4 klasser 
- Aarhus Gymnasium, City: 3 klasser
- Aarhus Katedralskole: 9 klasser
- Aarhus Statsgymnasium: 9 klasser, 
 
at der forlods reserveres pladser til ansøgere fra KUO-områderne (Kombinerede Udlej-
ningsområder, KUO-listen fra 2011) på Egaa Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Marse-
lisborg Gymnasium, Risskov Gymnasium og Statsgymnasiet,
 
at der henstilles til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst, at de anvender ventelisteaftalen 
fra flertalsmodellen, og at der ikke flyttes elever før at den enkelte elev har haft en mu-
lighed for at gennemgå grundforløb og minimum indgå i opstart af en studieretning, 
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at administrationen indmelder kapacitet til undervisningsministeriet i forhold til den ved-
tagne model for lokale fordelingsregler,
 
at den indmeldte kapacitet for fordelingsudvalgene Nord, Vest og Syd tages til efterret-
ning, 
 
at den indmeldte kapacitet for HHX og HTX tages til efterretning, og
 
at den indmeldte kapacitet for HF i fordelingsudvalg Øst tages til efterretning.
 
Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning

Jakob Rixen, Nicolaj Bang, Christian Møller-Nielsen, Ole Revsgaard Andersen, Lone Lang-
balle og Steen Thomsen stillede forslag om at beslutte at følge fordelingsudvalg Øst’s 
forslag til fordelingsprincipper 2020. For forslaget stemte Jakob Rixen, Nicolaj Bang, 
Christian Møller-Nielsen, Ole Revsgaard Andersen, Lone Langballe og Steen Thomsen. 
Rasmus Foged og Mikkel Rasmussen undlod at stemme, mens de øvrige medlemmer 
stemte imod. Forslaget blev dermed ikke vedtaget.
 
Rasmus Foged stillede forslag om at beslutte administrationens model 1 (med divisor 
29,5) med baseline indmeldt kapacitet. For forslaget stemte Rasmus Foged, Jakob Rixen, 
Nicolaj Bang, Christian Møller-Nielsen Steen Thomsen, Ole Revsgaard Andersen, Lone 
Langballe og Mikkel Rasmussen, mens de øvrige medlemmer stemte imod. Forslaget 
blev dermed ikke vedtaget.
 
Indstillingen blev vedtaget.
 
Rasmus Foged, Nicolaj Bang, Christian Møller-Nielsen, Jakob Rixen, Steen Thomsen, Ole 
Revsgaard Andersen, Lone Langballe og Mikkel Rasmussen stemte imod.
 
Susanne Buch og Mette Valbjørn var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

 Orientering lokale fordelingsregler fra Fordelingsudvalg ØST
 Fordelingsudvalg øst's forslag til fordelingsregler
 Klage fra Aarhus TECH
 Klage fra Viby Gymnasium
 Endelig kapacitet 2020-2021-STX-HF
 Endelig kapacitet 2020-2021-HHX-HTX
 Udvikling i søgemønster
 Oplæg fra Henrik Lodberg 
 Tabeller med sammenligning af modeller
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Kære alle
En haster.
 
Med venlig hilsen

 

Britta Madsen
Sekretær
 
Tel. +45 7841 1501
Mobil +45 2335 3893
britta.madsen@ru.rm.dk
Regional Udvik ling ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
 

www.rm.dk

 
 
 
 
Fra: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse) 
Sendt: 18. marts 2020 08:56
Til: RU Sundhedsinnovation Kultur og Uddannelse (Afdelingspostkasse)
Emne: VS: HASTER: Antal gymnasieelever til fordeling - anmodning om notat
Prioritet: Høj
 
 
 
Med venlig hilsen

Mie Dahl Jakobsen
Sekretær og økonomimedarbejder
Tel. +45 20660078
miejak@rm.dk
Regional Udvik ling ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
 

 
 
Fra: Jette Kristensen 
Sendt: 18. marts 2020 08:51
Til: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse)
Cc: Birthe Juhl; Bob Nielsen; Ditte Rask Rasmussen; Inge Jochumsen; Lennart Hjørnholm; Leon Hiitola Iversen; Marianne Bengtson; Poul Carstensen; Sofie
Frank Nielsen
Emne: HASTER: Antal gymnasieelever til fordeling - anmodning om notat
Prioritet: Høj
 
Jeg vil gerne bede om et svarudkast til denne henvendelse til Anders Kühnau.
 

-      Henvendelsen bedes journaliseret
-      Erindring med oplysning om journalnummer samt sagsbehandler bedes sendt til Jette Kristensen snarest
-      Jette Kristensen kvitterer til afsenderen (henvendelsen er modtaget og du vil få et svar snarest muligt og senest om 2-3 uger)
-      Svarfrist ved henvendelser fra regionsrådsmedlemmer max. 1 uge, fra borgere og andre max 2 uger
-      Kan svarfristen ikke overholdes, bedes dette straks meddelt Jette Kristensen. Jette Kristensen giver herefter politikeren/borgeren meddelelse om

årsagen til, at svaret er forsinket
-      Afdelingsledelsen vurderer, hvorvidt den ansvarlige koncerndirektøren for området skal have være inddraget, forinden svarudkast fremsendes til

Jette Kristensen.
-      Svarudkast sendes som erindring på kladde til godkendelse til Jette Kristensen. I bedes oplyse , hvem der har godkendt svarudkastet ved

fremsendelsen. Det kan stå i kommentaren i erindringen. 
Det forventes, at der er læst korrektur.191
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-      Det godkendte svarudkast returneres som en underskrevet kladde til sagsbehandler til udsendelse og journalisering. Svar til
regionsrådsmedlemmer udsendes dog af Regionssekretariatet.

Bemærk, når der er fortrolige og personfølsomme oplysninger, skal svar/kvitteringer sendes som digital post ved hjælp af CPR-nummer (eller hvis
borgeren er fritaget for digital post – som papirpost)
 
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
Fra: Steen Bagger Thomsen 
Sendt: 18. marts 2020 06:46
Til: Anders Kühnau
Cc: Regionsråd (Alle ansatte); Pernille Blach Hansen; Ole Thomsen; Anders Kjærulff; Carsten Lind; Henrik Lodberg
Emne: Fwd: Antal gymnasieelever til fordeling - anmodning om notat
 

 Kære Anders Kühnau

 

I respekt for at det kommende regionsrådsmøde kan afvikles kort (og at det fysiske fremmøde formentlig aflyses efter gårsdagens nye retningslinjer)
sender jeg allerede nu en anmodning om et notat (markeret med understregning).
 
På regionsrådsmødet fik vi fremlagt et ark, der viste administrationens konsekvensberegninger ved den vedtagne model. Som jeg husker det, fik vi at
vide, at der var fejl i de tal udvalget havde fået fremlagt.  Vurderingen var nu, at modellen ville betyde, at 387 elever skulle flyttes.
 
Af de foreløbige 1. prioritetsansøgninger (se vedlagte) er der 387 elever, der skal flyttes allerede inden forlods fordeling af KUO elever, som man
forventer 137 af.
 
Dermed tyder det på, at der bliver tale om op mod 500 elever, der skal flyttes og dermed ikke får deres ønske opfyldt og dermed langt højere end
administrations konsekvensberegning på 387.
 
Hvis dette viser sig at være korrekt, når de endelige tal er kendt, vil jeg gerne bede om et notat fra administrationen om hvad årsagen til
dette er.
Var der fejl i forudsætningerne/havde man taget højde for KUO-fordeling/havde man taget højde for at den vedtagne model skal yderligere klasser ift
tidligere fremlagte modeller, eller hvad er årsagen?
 
Såfremt ovennævnte er korrekt, håber jeg, man vil tage højde for den nye virkelighed og medvirke til at få antallet af elever, der skal flyttes, bringes ned
mod et niveau, der i højere grad passer til de 387.
 
Det kan eksempelvis gøres ved at stoppe det nye tilbud i city på Aarhus Tech, som tillidsrepræsentanterne for gymnasielærerne i Aarhus foreslår her:
https://stiften.dk/artikel/l%C3%A6serbrev-l%C3%B8sningen-er-et-godt-gymnasialt-uddannelsestilbud-i-tilst
 
Tilbuddet i city modtog kun ganske få ansøgere og alle er efterfølgende stoppet på skolen, så der går slet ikke nogen elever i dag. At tvinge elever fra
andre gymnasier ind på Aarhus Tech har intet med elevsammensætningen at gøre. Der går jo ingen elever i dag og dem der sendes derind må ikke
komme fra et KUO-område, da der går for mange i Tilst der sammen med Aarhus Tech udgør Aarhus gymnasium.
 
og/eller
 
Man kan følge tidligere fremsendt ændringsforslag om at elever fra Skanderborg kommune kan få opfyldt deres 1. prioritetsansøgning om at komme på
kommunens eget gymnasium. Som bekendt har gymnasiet 268 første prioritetsansøgere, hvoraf 260 kommer fra Skanderborg Kommune. Men med
kapacitetsnedsættelse for andet år i træk, må de kun modtage 236 elever. Dermed skal 24 elever sendes over kommunegrænsen til Aarhus. Selvom
nogle af dem sikkert bor med samme afstand, så er de orienteret mod Skanderborg og busserne mv er vendt mod Skanderborg indenfor kommunen.
Endelig er sammenhængskraften for sådan en kommune vigtig. Derfor bør kommunens borgere kunne få plads på kommunens gymnasium. Selv forslaget
fra Viby og Aarhus gymnasie tillod gymnasiet 9 klasser. Det var først i 11. time, med administrationens nye forslag, at det kom helt ned på 8 klasser.
 
Vi er alle enige om, at de nye 1.G klasser skal hjælpe elevsammensætningen således, at såfremt et gymnasium har en KUO-andel på mere end 10%, kan
gymnasiet slet ikke optage KUO-elever.
 
Spørgsmålet er blot hvor mange klasser de enkelte gymnasier skal have. Og her kalder de nye ansøgertal på en justering.
 
For en god ordens skyld vedhæftes et åbent brev, som vi er fem partier i regionsrådet, der har sendt til undervisningsministeren.192



 
Med venlig hilsen
 
Steen Thomsen
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Åbent brev til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Theil

Omegnselever skal have lov til at gå på kommunens eget gymnasium.

Et flertal i region Midtjylland har vedtaget kapacitetslofter på gymnasierne i Aarhus og omegn. Flere 
populære gymnasier er blevet beskåret endnu en klasse for andet år i træk. 

Alt sammen for at ændre elevsammensætningen på Aarhus gymnasium (Fusion mellem det gamle Langkær 
og det nye STX tilbud på Aarhus Tech) samt Viby gymnasium, hvor der går en stor andel med anden 
udenlandsk oprindelse. 

Gymnasierne havde selv foreslået en løsning som 13 ud af 15 gymnasier stod bag og som tog højde for 
udfordringen med elevsammensætningen. 

De havde bl.a. aftalt, at hvis der på et gymnasium går mere end 10% elever fra udsatte boligområder, så 
kan gymnasiet ikke optage flere elever fra disse boligområder kaldet KUO områder - Kombineret 
Udlejningsområde.

En løsning, der vil løse udfordringen med elevsammensætning uden at gå voldsomt ud over elevernes 
ønske om at komme ind på populære gymnasier. 

Men et flertal i regionsrådet har dikteret, at Viby gymnasium partout skal have 8 klasser og dermed være 
blandt de Aarhus største gymnasier, selvom gymnasiet kun har få 1. prioritetsansøgere. 

Derfor har de populære gymnasier fået kapacitetslofter, der betyder, at både Marselisborg, Statsgymnasiet 
og Katedralskolen hver især nu må afvise over 100 førsteprioritetsansøgere, der i stedet sendes til Viby eller 
Aarhus gymnasium (Langkær og Aarhus Tech). Og hvorfor vil man for enhver pris opretholde det nye 
gymnasietilbud på Aarhus Tech. De fik kun ganske få ansøgninger sidste år og har i dag ingen elever, fordi 
de blev nødt til at afvikle tilbuddet. Og de har kun fået 20 ansøgninger i år!

Men også udenfor Aarhus rammes gymnasier af regionens kapacitetslofter: Skanderborg gymnasium 
reduceres for 2. år i træk med en klasse og må nu nøjes med 8 klasser svarende til 236 elever. Men 
gymnasiet har modtaget 268 førsteprioritetsansøgninger, hvoraf ca. 260 er fra unge med bopæl i 
kommunen. 

Det betyder, at unge Skanderborgensere sendes til gymnasiet i Aarhus kommune, hvis flertallets indstilling 
vedtages. Hvilket er helt i modstrid med intentionen om, at omegnsgymnasier skal kunne modtage 
kommunens egne unge førsteprioritetsansøgninger. 

På regionsrådsmødet beroligede udvalgsformanden alle om, at hvis blot de unge fra Skanderborg 
kommune skrev Skanderborg gymnasium på som 1. prioritet, så var de sikre på at komme ind. Men dette 
viser sig nu ikke at holde stik.

Vi håber meget, at du vil tage højde for ovennævnte, når du skal behandle sagen og undlade at tvinge 
elever ud på et gymnasium, der kun har modtaget 20 ansøgninger, hvor der nu skal være 3 klasser.

Så kan man i stedet undgå, at reducere endnu en klasse på de gymnasier, der nu skal beskæres endnu en 
klasse for 2. år i træk. 

Og i det mindste lade Skanderborg gymnasium fortsætte med deres 9 klasser, så de fortsat har plads til 
kommunens egne unge 1. prioritetsansøgere, som udvalgsformanden lovede på regionsrådsmødet. 

Med venlig hilsen

Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Psykiatri-Listen
i region Midtjylland
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Kære Steen Thomsen
 
Hermed Anders Kühnaus svar på din henvendelse af 18. marts vedr. antal gymnasieelever til fordeling.
 
Med venlig hilsen                                                         

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
 
 
Fra: Steen Bagger Thomsen 
Sendt: 18. marts 2020 06:46
Til: Anders Kühnau
Cc: Regionsråd (Alle ansatte); Pernille Blach Hansen; Ole Thomsen; Anders Kjærulff; Carsten Lind; Henrik Lodberg
Emne: Fwd: Antal gymnasieelever til fordeling - anmodning om notat
 
 Kære Anders Kühnau

I respekt for at det kommende regionsrådsmøde kan afvikles kort (og at det fysiske fremmøde formentlig aflyses efter gårsdagens nye retningslinjer)
sender jeg allerede nu en anmodning om et notat (markeret med understregning).
 
På regionsrådsmødet fik vi fremlagt et ark, der viste administrationens konsekvensberegninger ved den vedtagne model. Som jeg husker det, fik vi at
vide, at der var fejl i de tal udvalget havde fået fremlagt.  Vurderingen var nu, at modellen ville betyde, at 387 elever skulle flyttes.
 
Af de foreløbige 1. prioritetsansøgninger (se vedlagte) er der 387 elever, der skal flyttes allerede inden forlods fordeling af KUO elever, som man
forventer 137 af.
 
Dermed tyder det på, at der bliver tale om op mod 500 elever, der skal flyttes og dermed ikke får deres ønske opfyldt og dermed langt højere end
administrations konsekvensberegning på 387.
 
Hvis dette viser sig at være korrekt, når de endelige tal er kendt, vil jeg gerne bede om et notat fra administrationen om hvad årsagen til
dette er.
Var der fejl i forudsætningerne/havde man taget højde for KUO-fordeling/havde man taget højde for at den vedtagne model skal yderligere klasser ift
tidligere fremlagte modeller, eller hvad er årsagen?
 
Såfremt ovennævnte er korrekt, håber jeg, man vil tage højde for den nye virkelighed og medvirke til at få antallet af elever, der skal flyttes, bringes ned
mod et niveau, der i højere grad passer til de 387.
 
Det kan eksempelvis gøres ved at stoppe det nye tilbud i city på Aarhus Tech, som tillidsrepræsentanterne for gymnasielærerne i Aarhus foreslår her:
https://stiften.dk/artikel/l%C3%A6serbrev-l%C3%B8sningen-er-et-godt-gymnasialt-uddannelsestilbud-i-tilst
 
Tilbuddet i city modtog kun ganske få ansøgere og alle er efterfølgende stoppet på skolen, så der går slet ikke nogen elever i dag. At tvinge elever fra196
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andre gymnasier ind på Aarhus Tech har intet med elevsammensætningen at gøre. Der går jo ingen elever i dag og dem der sendes derind må ikke
komme fra et KUO-område, da der går for mange i Tilst der sammen med Aarhus Tech udgør Aarhus gymnasium.
 
og/eller
 
Man kan følge tidligere fremsendt ændringsforslag om at elever fra Skanderborg kommune kan få opfyldt deres 1. prioritetsansøgning om at komme på
kommunens eget gymnasium. Som bekendt har gymnasiet 268 første prioritetsansøgere, hvoraf 260 kommer fra Skanderborg Kommune. Men med
kapacitetsnedsættelse for andet år i træk, må de kun modtage 236 elever. Dermed skal 24 elever sendes over kommunegrænsen til Aarhus. Selvom
nogle af dem sikkert bor med samme afstand, så er de orienteret mod Skanderborg og busserne mv er vendt mod Skanderborg indenfor kommunen.
Endelig er sammenhængskraften for sådan en kommune vigtig. Derfor bør kommunens borgere kunne få plads på kommunens gymnasium. Selv forslaget
fra Viby og Aarhus gymnasie tillod gymnasiet 9 klasser. Det var først i 11. time, med administrationens nye forslag, at det kom helt ned på 8 klasser.
 
Vi er alle enige om, at de nye 1.G klasser skal hjælpe elevsammensætningen således, at såfremt et gymnasium har en KUO-andel på mere end 10%, kan
gymnasiet slet ikke optage KUO-elever.
 
Spørgsmålet er blot hvor mange klasser de enkelte gymnasier skal have. Og her kalder de nye ansøgertal på en justering.
 
For en god ordens skyld vedhæftes et åbent brev, som vi er fem partier i regionsrådet, der har sendt til undervisningsministeren.
 
Med venlig hilsen
 
Steen Thomsen
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Regionshuset

Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26

Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk

www.rm.dk

 

Dato 19-03-2020

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

 

 

Regionsrådsmedlem 

Steen Thomsen  

 

 
Kære Steen Thomsen 
 
Tak for din henvendelse vedrørende elevfordeling. Administrationen 
har netop modtaget de endelige ansøgertal, opgjort pr. 15. marts 
2020, og er i færd med at bearbejde disse tal.  
 
De spørgsmål, som du rejser i mailen, vil blive behandlet i det mate-
riale, som administrationen udarbejder til brug for mødet i udvalg for 
regional udvikling den 23. marts 2020. Materialet vil være tilgænge-
ligt meget snart. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Anders Kühnau 
Regionsrådsformand 
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Åbent brev til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Theil

Omegnselever skal have lov til at gå på kommunens eget gymnasium.

Et flertal i region Midtjylland har vedtaget kapacitetslofter på gymnasierne i Aarhus og omegn. Flere 
populære gymnasier er blevet beskåret endnu en klasse for andet år i træk. 

Alt sammen for at ændre elevsammensætningen på Aarhus gymnasium (Fusion mellem det gamle Langkær 
og det nye STX tilbud på Aarhus Tech) samt Viby gymnasium, hvor der går en stor andel med anden 
udenlandsk oprindelse. 

Gymnasierne havde selv foreslået en løsning som 13 ud af 15 gymnasier stod bag og som tog højde for 
udfordringen med elevsammensætningen. 

De havde bl.a. aftalt, at hvis der på et gymnasium går mere end 10% elever fra udsatte boligområder, så 
kan gymnasiet ikke optage flere elever fra disse boligområder kaldet KUO områder - Kombineret 
Udlejningsområde.

En løsning, der vil løse udfordringen med elevsammensætning uden at gå voldsomt ud over elevernes 
ønske om at komme ind på populære gymnasier. 

Men et flertal i regionsrådet har dikteret, at Viby gymnasium partout skal have 8 klasser og dermed være 
blandt de Aarhus største gymnasier, selvom gymnasiet kun har få 1. prioritetsansøgere. 

Derfor har de populære gymnasier fået kapacitetslofter, der betyder, at både Marselisborg, Statsgymnasiet 
og Katedralskolen hver især nu må afvise over 100 førsteprioritetsansøgere, der i stedet sendes til Viby eller 
Aarhus gymnasium (Langkær og Aarhus Tech). Og hvorfor vil man for enhver pris opretholde det nye 
gymnasietilbud på Aarhus Tech. De fik kun ganske få ansøgninger sidste år og har i dag ingen elever, fordi 
de blev nødt til at afvikle tilbuddet. Og de har kun fået 20 ansøgninger i år!

Men også udenfor Aarhus rammes gymnasier af regionens kapacitetslofter: Skanderborg gymnasium 
reduceres for 2. år i træk med en klasse og må nu nøjes med 8 klasser svarende til 236 elever. Men 
gymnasiet har modtaget 268 førsteprioritetsansøgninger, hvoraf ca. 260 er fra unge med bopæl i 
kommunen. 

Det betyder, at unge Skanderborgensere sendes til gymnasiet i Aarhus kommune, hvis flertallets indstilling 
vedtages. Hvilket er helt i modstrid med intentionen om, at omegnsgymnasier skal kunne modtage 
kommunens egne unge førsteprioritetsansøgninger. 

På regionsrådsmødet beroligede udvalgsformanden alle om, at hvis blot de unge fra Skanderborg 
kommune skrev Skanderborg gymnasium på som 1. prioritet, så var de sikre på at komme ind. Men dette 
viser sig nu ikke at holde stik.

Vi håber meget, at du vil tage højde for ovennævnte, når du skal behandle sagen og undlade at tvinge 
elever ud på et gymnasium, der kun har modtaget 20 ansøgninger, hvor der nu skal være 3 klasser.

Så kan man i stedet undgå, at reducere endnu en klasse på de gymnasier, der nu skal beskæres endnu en 
klasse for 2. år i træk. 

Og i det mindste lade Skanderborg gymnasium fortsætte med deres 9 klasser, så de fortsat har plads til 
kommunens egne unge 1. prioritetsansøgere, som udvalgsformanden lovede på regionsrådsmødet. 

Med venlig hilsen

Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Psykiatri-Listen
i region Midtjylland

199



midt
regionmidtjylland

200



Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 18-03-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Jacob Vittrup

Kære Jacob Vittrup

Tak for dine henvendelser til undertegnede og Jørgen Nørby 
vedrørende gymnasiefordeling. Udvalget for Regional Udvikling 
drøftede på sit møde den 9. marts 2020 de foreløbige søgetal til 
gymnasierne i Aarhus-området.  Det var dog udvalgets vurdering, at 
der ikke kunne træffes en afgørelse om en evt. ændring af 
kapacitetslofterne på baggrund af de foreløbige tal. Da de endelige 
ansøgertal først er kendt efter den 15. marts, vedtog udvalget at 
afvente disse tal og afholde et ekstraordinært møde den 23. marts, 
hvor sag om ansøgertallene -og kapacitetslofterne skal behandles.

Jeg vil dog gøre opmærksom på, at regionsrådets beslutning om en 
stram kapacitetsstyring blev truffet ud fra en betragtning om, at vi 
har en fælles opgave med at løse udfordringerne med elevsammen-
sætningen på gymnasierne i Aarhus. Vi erkender, at beslutningen om 
kapacitetslofterne på gymnasierne i både Aarhus, Skanderborg og 
Favrskov har konsekvenser for elevernes frie valg, men det var vores 
vurdering, at det var en nødvendig beslutning for at sikre sammen-
hængskraften i vores region. Vi vil dog, som lovet, se på kapacitets-
fastsættelsen igen på det ekstraordinære udvalgsmøde den 23. marts 
2020.

Med venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Fra: Ruth Irene Strøm [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=RUTBEN]

Til: 'jacobvittrup@gmail.com' [jacobvittrup@gmail.com]
Cc: Jørgen Nørby [Jorgen.Norby@rr.rm.dk];Jette Kristensen [Jette.Kristensen@stab.rm.dk]
Sendt dato: 19-03-2020 16:12
Modtaget Dato: 19-03-2020 16:12
Vedrørende: Klasser på Skanderborg Gymnasium
Vedhæftninger: Svar vedrørende elevfordeling_1.pdf

Kære Jacob Vittrup
 
Hermed fremsendes Anders Kühnaus svar på dine henvendelser af 9. marts 2020 og 17. marts 2020 vedrørende Skanderborg Gymnasium.
 
 
Med venlig hilsen
 
Ruth Irene Strøm
Chefkonsulent
 
Telefon: 29290263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk
 
Regional udvikling - Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
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Dato 18-03-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Jacob Vittrup

Kære Jacob Vittrup

Tak for dine henvendelser til undertegnede og Jørgen Nørby 
vedrørende gymnasiefordeling. Udvalget for Regional Udvikling 
drøftede på sit møde den 9. marts 2020 de foreløbige søgetal til 
gymnasierne i Aarhus-området.  Det var dog udvalgets vurdering, at 
der ikke kunne træffes en afgørelse om en evt. ændring af 
kapacitetslofterne på baggrund af de foreløbige tal. Da de endelige 
ansøgertal først er kendt efter den 15. marts, vedtog udvalget at 
afvente disse tal og afholde et ekstraordinært møde den 23. marts, 
hvor sag om ansøgertallene -og kapacitetslofterne skal behandles.

Jeg vil dog gøre opmærksom på, at regionsrådets beslutning om en 
stram kapacitetsstyring blev truffet ud fra en betragtning om, at vi 
har en fælles opgave med at løse udfordringerne med elevsammen-
sætningen på gymnasierne i Aarhus. Vi erkender, at beslutningen om 
kapacitetslofterne på gymnasierne i både Aarhus, Skanderborg og 
Favrskov har konsekvenser for elevernes frie valg, men det var vores 
vurdering, at det var en nødvendig beslutning for at sikre sammen-
hængskraften i vores region. Vi vil dog, som lovet, se på kapacitets-
fastsættelsen igen på det ekstraordinære udvalgsmøde den 23. marts 
2020.

Med venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Dato 19-03-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Regionsrådsmedlem
Steen Thomsen 

Kære Steen Thomsen

Tak for din henvendelse vedrørende elevfordeling. Administrationen 
har netop modtaget de endelige ansøgertal, opgjort pr. 15. marts 
2020, og er i færd med at bearbejde disse tal. 

De spørgsmål, som du rejser i mailen, vil blive behandlet i det mate-
riale, som administrationen udarbejder til brug for mødet i udvalg for 
regional udvikling den 23. marts 2020. Materialet vil være tilgænge-
ligt meget snart.

Med venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Dato 13-12-2019 

Sagsbehandler Henning Tjørnelund

Henning.Tjoernelund@RU.RM.DK

Tel. +4578411106

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Møde med: 
Aarhus Katedralskole, Skolegyde 1-3, 8000 Aarhus C
Mandag den 16. december 2019, kl. 14.00.

Status på gymnasieområdet: 
Flere gymnasier oplever udfordringer på grund af de faldende 
ungdomsårgange og på grund af udfordringer med 
elevsammensætningen. Især den sidste udfordring gør sig gældende 
for gymnasierne i Aarhusområdet. 

Generelt set tegner der sig primært to centrale problemer vedrørende 
kapacitet og fordeling på gymnasieområdet. Det ene er den 
demografiske udfordring, der rammer institutioner over hele landet 
og vil betyde, at især udkants- og oplandsinstitutioner risikerer at 
modtage for få ansøgere til at sikre et bæredygtigt udbud. Det andet 
problem er især knyttet til de store byer, hvor der er en tydelig 
tendens til polarisering mellem institutionerne – nogle gymnasier er 
overansøgte, mens andre er underansøgte som følge af udfordringer 
på elevsammensætningen.

Aarhus Katedralskole
Aarhus Katedral hører til de overansøgte gymnasier i Aarhus 
området. Gymnasiet havde i skoleåret 2018/19 en kapacitet på 11 
klasser, svarende til 308 elever. For skoleåret 2019/20 fastlagde 
regionsrådet et etårigt kapacitetsloft, således at gymnasiet i 
indeværende skoleår har en kapacitet på 10 klasser, svarende til 280 
elever. Gymnasiet havde 374 ansøgere og der blev fordelt 79 elever 
til øvrige institutioner.

Følgende gymnasier fik ligeledes pålagt et kapacitetsloft, således at 
hver institution blev sat en klasse ned: Marselisborg Gymnasium, 
Viby Gymnasium og HF, Skanderborg Gymnasium og Favrskov. 
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Side 2

I den foreløbige kapacitetsindmelding for 2020-2021 har Aarhus 
Katedralskole indmeldt en kapacitet på 11 klasser, svarende til 308 
elever. 

Nyt lovforslag på gymnasieområdet:
Et bredt flertal i Folketinget indgik den 3. oktober 2019 en aftale om 
muligheden for at fastsætte lokale regler ved fordeling af elever til de 
almengymnasiale uddannelser. Der er netop fremlagt et lovforslag, 
der udmønter aftalen. Lovforslaget forventes vedtaget kort før jul.

Formålet med aftalen er at give fordelingsudvalgene et redskab til at 
imødegå de særlige udfordringer, som enkelte institutioner oplever i 
forhold til elevsammensætningen.

Lovforslaget giver fordelingsudvalgene mulighed for at fastlægge 
lokale fordelingsregler med klageadgang til regionen.  
Opmærksomheden henledes på, at regionsrådet, på det foreliggende 
grundlag, kun kan træffe afgørelse og fastlægge lokale 
fordelingsregler, hvis regionsrådet modtager en formel klage fra en 
eller flere institutioner. 
 
Loven skal kun være gældende i 1 år, fra den 1. januar 2020 til den 
1. januar 2021, da der herefter forventes vedtaget mere langsigtede 
løsninger. 

Møder med fordelingsudvalgene
Administrationen har afholdt møder med fordelingsudvalgene i 
november og december 2019 for at drøfte lovforslaget og høre 
fordelingsudvalgenes foreløbige overvejelser om anvendelse af lokale 
fordelingsregler. 

Der har været afholdt to møder med fordelingsudvalgene: Et møde 
med fordelingsudvalg Nord og Vest, og et møde – den 28/11 – for 
fordelingsudvalg Øst og Syd, hvor også Aarhus Statsgymnasium 
deltog. 

På mødet den 28. november med fordelingsudvalg Øst og Syd, blev 
der givet udtryk for, at fordelingsudvalg ØST forventer at gøre brug 
af muligheden for at fastlægge lokale fordelingsregler. 

Der er afholdt en række møder i december mellem administrationen 
og fordelingsudvalg Øst og der er møde igen den 17. december. 
Fordelingsudvalg Øst er tidligere blevet enige om at anvende lokale 
elevfordelingsregler og har søgt og fået dispensation til at anvende 
fordelingsregler baseret på hhv. den såkaldte KUO-fordeling og 
karakterer. 
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Side 3

Proces for politisk behandling af eventuelle lokale 
elevfordelingsregler
Såfremt de nævnte tidsfrister i lovforslaget bliver gældende, vil de 
ikke være forenelige med de planlagte politiske møder i januar 2020. 
Der er derfor tilrettelagt en proces med ekstraordinære møder i 
udvalget for Regional udvikling og Forretningsudvalget. 
 
Hvis der modtages en klage til den forventede tidsfrist senest den 15. 
januar 2020, udarbejdes et forslag til lokale fordelingsregler, som 
præsenteres for udvalg for regional udvikling og forretningsudvalget 
på ekstraordinære møder den 29. januar 2020, og herefter behandles 
på regionsrådsmødet samme dag. Tidsplanen for den politiske proces 
vil da være som følgende: 
 

 6. januar 2020: Møde i udvalg for regional udvikling. Her gives 
en mundtlig orientering om status på området. 

 14. januar 2020: Møde i forretningsudvalget. Her gives en 
mundtlig orientering om status på området og forventninger 
til, om muligheden for at fastsætte lokale fordelingsregler vil 
blive taget i anvendelse. 

 23. januar 2020: Udsendelse af dagsorden til ekstraordinære 
møder i udvalg for regional udvikling og forretningsudvalget. 

 29. januar 2020: Ekstraordinært møde i udvalg for regional 
udvikling. 

 29. januar 2020: Ekstraordinært møde i forretningsudvalget. 
 29. januar 2020: Møde i regionsrådet. Regionsrådet behandler 

klagen og fastsætter lokale elevfordelingsregler. 
 31. januar 2020: Regionsrådet offentliggør lokale 

elevfordelingsregler på regionens hjemmeside.
 
Kapacitetsfastlæggelse
Lovforslaget har som sådan ingen implikationer i forhold til 
kapacitetsfastlæggelse for de almene gymnasier, men 
fordelingsudvalg Øst og Nord har ønsket at kæde processen 
vedrørende fordelingsregler sammen med processen for 
kapacitetsfastsættelse. Fordelingsudvalgene ser 
kapacitetsfastsættelsen som en del af en samlet løsning vedrørende 
elevfordelingsreglerne og har bedt om fristforlængelse vedrørende 
indmeldelse af kapaciteten for 2020/21. 
Da der fortsat løbende holdes møder blandt rektorerne i 
fordelingsudvalg Øst og Nord vedrørende fastsættelse af lokale 
fordelingsregler, udestår der en afklaring på, om sagen vedr. 
kapacitetsfastlæggelse kan følge den normale proces for politisk 
behandling frem til regionsrådsmødet den 29. januar eller om sagen 
skal følge processen med de ekstraordinære møder i forbindelse med 
fastsættelsen af elevfordelingsregler. Der tages endelig stilling hertil 
efter møderne i de to fordelingsudvalgsmøderne den 17. og 19. 
december. 
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Side 4

Regionsrådet skal senest den 1. februar 2020 informere 
Undervisningsministeriet om den samlede kapacitetsfastsættelse for 
de gymnasiale uddannelsesinstitutioner i regionen. 

Generelt: 
Region Midtjylland arbejder for at sikre et varieret udbud af 
uddannelser på tværs af hele regionen og herunder, at der er en bred 
geografisk uddannelsesdækning. Samtidig er regionen også 
opmærksomme på, at der skal være et elevgrundlag på de enkelte 
gymnasier, som kan sikre et godt, fagligt studiemiljø.  For at nå disse 
mål, kan en stærk kapacitetsstyring og anvendelse af lokale 
fordelingsregler være nødvendige instrumenter.
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Ansøgertal til de almene gymnasier og HF 2020

Søgetallene til de almene gymnasier og HF for 2020 fremgår af 
nedenstående tabel. Ansøgertallene er 1. prioritetsansøgere og 
omfatter også ansøgere, der skal til optagelsesprøve, ikke er erklæret 
uddannelsesparate, udsættere (elever, der søger om optagelsen i år, 
men ønsker at udskyde skolestart til det efterfølgende skoleår) m.v. 

Søgetallene er indhentet hos institutionerne. Administrationen har 
ikke modtaget alle søgetal endnu, hvorfor der mangler oplysninger 
vedrørende et enkelt gymnasium og flere HF-institutioner. 

Det fremgår af tabellen, at der har været en lille stigning i det 
samlede ansøgertal til det almene gymnasium. I alt 5993 elever har 
søgt det almene gymnasium i 2020 – og hertil skal lægges 
ansøgertallet fra endnu et gymnasium - mod 5985 ansøgere i 2019. 

Ses der på de enkelte fordelingsudvalg er søgetallene enten steget 
eller stort set uændrede, med undtagelse af fordelingsudvalg Nord. 
Her er der en samlet tilbagegang til gymnasierne i Viborg og Skive, 
mens Bjerringbro Gymnasium har fået en lille stigning i antallet af 
ansøgere. 

I fordelingsudvalg Vest er der stigning til alle gymnasier, med 
undtagelse af Ikast-Brande Gymnasium og Vestjysk Gymnasium 
Tarm.

I fordelingsudvalg Øst er der samlet set en stigning i ansøgertallet. 
Dette dækker dog over, at flere gymnasier har fået en større stigning 
i ansøgertallet, f.eks. gymnasierne i Randers, Rønde og Odder, mens 
andre har fået et fald i ansøgertallet, f.eks. Grenå, Egå, og flere 
gymnasier i Aarhus.

Dato 18-03-2020 

Ruth Irene Strøm

Tel. +4529290263

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

1-30-76-42-19

Side 1
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Side 2

I fordelingsudvalg Syd er der en stigning i ansøgertallet til Tørring Gymnasium og et mindre 
fald i ansøgertallet til Horsens Gymnasium og Vejlefjord Gymnasium. 
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Henvendelse fra Steen Thomsen den 9. marts 2020  

Kære venner i regional udvikling og regionsråd.
 
Så har de unge søgt ind på deres drømmegymnasium og gymnasierne har udvekslet tal for 1. 
prioriteringsansøgninger som jeg vedhæfter til orientering – der kan stadig komme lidt flere 
ansøgninger ind.
 
Som bekendt lovede udvalgsformanden på regionsrådsmødet, at ”Med det antal pladser, der 
stadigvæk er i Skanderborg, hvis de unge mennesker i Skanderborg skriver Skanderborg på 
som 1. prioritet, så er der plads til dem alle sammen i Skanderborg” 
https://regionmidt.tv/watch/3758/135?t=0h38m 
 
Det er der 266 der har gjort, heraf ca. 260 fra Skanderborg Kommune. Men gymnasiet fik som 
bekendt et kapacitetsloft på 8 klasser svarende til kun 236 elever. 
 
Vi mener ikke, at unge fra Skanderborg kommune skal sendes til et gymnasium i Aarhus 
Kommune og vi mener heller ikke det var hensigten med kapacitetsloftet jf. ovenstående. 
 
Udvalgsformanden har ligeledes nævnt, at der kan blive mulighed for at justere, når tallene er 
kendt. 
 
Vi vil derfor foreslå, at Skanderborg gymnasium beholder 9 klasser. (Blev skåret fra 10 klasser 
sidste år).
 
Dermed bliver der plads til alle 1. prioritetsansøgninger fra Skanderborg kommune på 
Skanderborg gymnasium. 
 
Vi ønsker regional udvikling et godt møde i dag og håber, I vil modtage forslaget positivt.
 
Med venlig hilsen
 
På vegne af Dansk Folkepartis gruppe i regionsrådet
 
Steen Thomsen
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Ansøgertal til de almene gymnasier og HF 2020

Søgetallene til de almene gymnasier og HF for 2020 fremgår af 
nedenstående tabel. Ansøgertallene er 1. prioritetsansøgere og 
omfatter også ansøgere, der skal til optagelsesprøve, ikke er erklæret 
uddannelsesparate, udsættere (elever, der søger om optagelsen i år, 
men ønsker at udskyde skolestart til det efterfølgende skoleår) m.v. 

Søgetallene er indhentet hos institutionerne. Administrationen har 
ikke modtaget alle søgetal endnu, hvorfor der mangler oplysninger 
vedrørende et enkelt gymnasium og flere HF-institutioner. 

Det fremgår af tabellen, at der har været en lille stigning i det 
samlede ansøgertal til det almene gymnasium. I alt 5993 elever har 
søgt det almene gymnasium i 2020 – og hertil skal lægges 
ansøgertallet fra endnu et gymnasium - mod 5985 ansøgere i 2019. 

Ses der på de enkelte fordelingsudvalg er søgetallene enten steget 
eller stort set uændrede, med undtagelse af fordelingsudvalg Nord. 
Her er der en samlet tilbagegang til gymnasierne i Viborg og Skive, 
mens Bjerringbro Gymnasium har fået en lille stigning i antallet af 
ansøgere. 

I fordelingsudvalg Vest er der stigning til flere gymnasier, mens 
ansøgertallet er faldet for bl.a. Lemvig Gymnasium, Ikast-Brande 
Gymnasium og Vestjysk Gymnasium Tarm.

I fordelingsudvalg Øst er der samlet set en stigning i ansøgertallet. 
Dette dækker dog over, at flere gymnasier har fået en større stigning 
i ansøgertallet, f.eks. gymnasierne i Randers, Rønde og Odder, mens 
andre har fået et fald i ansøgertallet, f.eks. Grenå, Egå, og flere 
gymnasier i Aarhus.

Dato 18-03-2020 

Ruth Irene Strøm

Tel. +4529290263

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

1-30-76-42-19

Side 1
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Side 2

I fordelingsudvalg Syd er der en stigning i ansøgertallet til Tørring Gymnasium og et mindre 
fald i ansøgertallet til Horsens Gymnasium og Vejlefjord Gymnasium. 
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Fra: Jette Kristensen [Jette.Kristensen@STAB.RM.DK]
Til: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse) [regional-udvikling@ru.rm.dk]
Cc: Ruth Irene Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk]
Sendt dato: 23-03-2020 10:04
Modtaget Dato: 23-03-2020 10:04
Vedrørende: VS: Antal klasser på Skanderborg gymnasium
Vedhæftninger: image001_637.gif

Vil I sørge for en ny besvarelse. Jeg ved ikke, om det skal være før eller efter møderne?
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
 
 
Fra: Jacob Vittrup [mailto:jacobvittrup@gmail.com] 
Sendt: 21. marts 2020 10:40
Til: Anders Kühnau
Emne: Antal klasser på Skanderborg gymnasium
 
Hej
 
Jeg beklager de mange mails, men jeg er voldsomt bekymret over hvor planerne er på vej hen.
 
Jeg kan ikke finde noget i det offentliggjorte, om i har drøftet at Skanderborg gymnasium allerede er nedjusteret med en klasse.
 
Med langt færre elever vil Skanderborg Gymnasium have sværere ved at oprette den kvalitet som der er idag.
 
Dvs. hvis denne nedskæring fortsætter ved at skære til de omtalt 8 klasser (selvom der er elevgrundlag nok) fjerner man ud over økonomi også et stort
grundlag til diversitet som gymnasiet har, og dermed er man aktivt med til at lave en øget centralisering af gymnasielle uddannelser i Århus.
 
Jeg forventer ikke dette er en del af jeres plan og håber i også har dette med som en del af jeres overvejelser.
 
mvh Jacob Vittrup
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk 

Ansøgere til Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Aarhus 
Statsgymnasium

Rasmus Foged har sendt en forespørgsel om, hvordan ansøgerne til 
Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Aarhus 
Statsgymnasium fordeler sig på bopælskommuner, postnumre eller 
lignende. 

Det fremgår af nedenstående tabeller, hvordan ansøgerne til de tre 
gymnasier er fordelt på postdistrikter. 

Kategorien "Maks. 2 ansøgere" indeholder de postdistrikter, hvor der 
maksimalt er 2 ansøgere eller ansøger fra udlandet (inkl. Færøerne 
og Grønland).

Dato 23-03-2020 

Ruth Irene Strøm

Tel. +4529290263

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

1-30-76-42-19

Side 1
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Ansøgertal til de almene gymnasier og HF 2020

Søgetallene til de almene gymnasier og HF for 2020 fremgår af 
nedenstående tabel. Ansøgertallene er 1. prioritetsansøgere og 
omfatter også ansøgere, der skal til optagelsesprøve, ikke er erklæret 
uddannelsesparate, udsættere (elever, der søger om optagelsen i år, 
men ønsker at udskyde skolestart til det efterfølgende skoleår) m.v. 

Søgetallene er indhentet hos institutionerne. Administrationen har 
ikke modtaget alle søgetal endnu, hvorfor der mangler oplysninger 
vedrørende et enkelt gymnasium og flere HF-institutioner. 

Det fremgår af tabellen, at der har været en lille stigning i det 
samlede ansøgertal til det almene gymnasium. I alt 5993 elever har 
søgt det almene gymnasium i 2020 – og hertil skal lægges 
ansøgertallet fra endnu et gymnasium - mod 5985 ansøgere i 2019. 

Ses der på de enkelte fordelingsudvalg er søgetallene enten steget 
eller stort set uændrede, med undtagelse af fordelingsudvalg Nord. 
Her er der en samlet tilbagegang til gymnasierne i Viborg og Skive, 
mens Bjerringbro Gymnasium har fået en lille stigning i antallet af 
ansøgere. 

I fordelingsudvalg Vest er der stigning til flere gymnasier, mens 
ansøgertallet er faldet for bl.a. Lemvig Gymnasium, Ikast-Brande 
Gymnasium og Vestjysk Gymnasium Tarm.

I fordelingsudvalg Øst er der samlet set en stigning i ansøgertallet. 
Dette dækker dog over, at flere gymnasier har fået en større stigning 
i ansøgertallet, f.eks. gymnasierne i Randers, Rønde og Odder, mens 
andre har fået et fald i ansøgertallet, f.eks. Grenå, Egå, og flere 
gymnasier i Aarhus.

Dato 18-03-2020 

Ruth Irene Strøm

Tel. +4529290263

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

1-30-76-42-19

Side 1
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Side 2

I fordelingsudvalg Syd er der en stigning i ansøgertallet til Tørring Gymnasium og et mindre 
fald i ansøgertallet til Horsens Gymnasium og Vejlefjord Gymnasium. 
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Fra: Jette Kristensen [Jette.Kristensen@STAB.RM.DK]

Til:
Pernille Blach Hansen [Pernille.Blach.Hansen@stab.rm.dk];Anders Kjærulff [ANDKJU@rm.dk];Ole Thomsen
[ole.thomsen@stab.rm.dk];Carsten Lind [Carsten.Lind@STAB.RM.DK];Kim Kofod Hansen
[Kim.Kofod.Hansen@ru.rm.dk];Henrik Lodberg [Henrik.Lodberg@ru.rm.dk]

Cc: Ruth Irene Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk]
Sendt dato: 25-03-2020 10:14
Modtaget Dato: 25-03-2020 10:14

Vedrørende: HASTER: Brev fra børne- og undervisningsministeren om fastlæggelse af kapacitetslofter på det gymnasiale
område

Vedhæftninger: image001_1177.png
image003_614.png
image005_276.png
Brev til regionsrådsformændene.docx
Bilag til regionsrådsformændene.DOCX
image002_615.gif

t.o
 
Ruth – til sagen.
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
 
 
Fra: Anne Skov Christensen [mailto:Anne.Skov.Christensen@uvm.dk] 
Sendt: 24. marts 2020 16:36
Til: ullaa@rn.dk; Anders Kühnau; 'Stephanie Lose (slo@rsyd.dk)'; formand@regionh.dk; heikn@regionsjælland.dk
Cc: Mads Hyldahl Fogh
Emne: Brev fra børne- og undervisningsministeren om fastlæggelse af kapacitetslofter på det gymnasiale område
 
Kære alle
 
Se venligst vedlagte brev og bilag fra børne- og undervisningsministeren.
 
Mvh. Anne
 

 

Med venlig hilsen
Anne Skov Christensen
Ministersekretær

 

Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Minister- og Ledelsessekretariatet
 
Direkte tlf.: +45 20 33 62 71
E-mail: Anne.Skov.Christensen@uvm.dk
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Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet

Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR nr.: 29634750

24. marts 2020
Sags nr.: 20/05184

Institutionernes øn-
skede kapacitet 
(elevpladser) for 
skoleåret 2020/21

Fastlagt kapaci-
tetsloft (elevpladser) 
for skoleåret 
2020/21

Region Nordjylland   
Hasseris Gymnasium 224 196
Aalborg Katedralskole 308 252
Aalborghus Gymnasium 308 252
Nørresundby Gymnasium & HF 224 196
Frederikshavn Gymnasium 196 168
Støvring Gymnasium 196 168
Region Midtjylland   
Favrskov Gymnasium 319 266
Egå Gymnasium 295 266
Risskov Gymnasium 295 266
Århus Statsgymnasium 295 266
Aarhus Katedralskole 324 266
Marselisborg Gymnasium 295 236
Skanderborg Gymnasium 295 236
Region Syddanmark   
Rosborg Gymnasium 464 435
Rødkilde Gymnasium 319 290
Region Hovedstaden   
Borupgaard Gymnasium 435 406
Nærum Gymnasium 427 397
Gladsaxe Gymnasium 384 354
Helsingør Gymnasium 270 240
Frederikssund Gymnasium 174 145
Høje-Taastrup Gymnasium 196 140
Hvidovre Gymnasium & HF 177 148
NEXT - Sydkysten Gymnasium 168 140
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Ministeren

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr.: 29634750

24. marts 2020
Sags nr.: 20/05188

Region Nordjylland Ulla Astman ullaa@rn.dk 
Region Midtjylland Anders Kühnau kuhnau@rr.rm.dk
Region Syddanmark Stephanie Lose slo@rsyd.dk
Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen formand@regionh.dk
Region Sjælland Heino Knudsen heikn@regionsjaelland.dk

Kære regionsrådsformænd
 
Hermed fremsendes orientering om fastsættelse af kapacitetslofter på en 
række almene gymnasier gældende for skoleåret 2020/21.

Regionsrådene i henholdsvis Region Nordjylland, Region Midtjylland, 
Region Syddanmark og Region Hovedstaden har indstillet, at der fastlæg-
ges etårige kapacitetslofter for 23 almene gymnasier i skoleåret 2020/21. 

Regeringen mener, at det er helt afgørende at sikre, at der fortsat er en 
bred uddannelsesdækning over hele landet. Det er således nødvendigt at 
regulere kapaciteten på en række almene gymnasier, hvis elevgrundlaget 
skal sikres for de mindre søgte gymnasier. På den baggrund er indstillin-
gerne fra regionsrådene blevet fulgt.

Det fremgår af vedlagte bilag, hvilke institutioner der fastlægges kapaci-
tetslofter for.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil
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Ministeren 

Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 

Tlf. nr.: 33 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR nr.: 29634750 

24. marts 2020 

Sags nr.: 20/05188 

 

 

Region Nordjylland Ulla Astman ullaa@rn.dk  

Region Midtjylland Anders Kühnau kuhnau@rr.rm.dk 

Region Syddanmark Stephanie Lose slo@rsyd.dk 

Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen formand@regionh.dk 

Region Sjælland Heino Knudsen heikn@regionsjaelland.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Kære regionsrådsformænd 

  

Hermed fremsendes orientering om fastsættelse af kapacitetslofter på en 

række almene gymnasier gældende for skoleåret 2020/21. 

 

Regionsrådene i henholdsvis Region Nordjylland, Region Midtjylland, 

Region Syddanmark og Region Hovedstaden har indstillet, at der fast-

lægges etårige kapacitetslofter for 23 almene gymnasier i skoleåret 

2020/21.  

 

Regeringen mener, at det er helt afgørende at sikre, at der fortsat er en 

bred uddannelsesdækning over hele landet. Det er således nødvendigt at 

regulere kapaciteten på en række almene gymnasier, hvis elevgrundlaget 

skal sikres for de mindre søgte gymnasier. På den baggrund er indstillin-

gerne fra regionsrådene blevet fulgt. 

 

Det fremgår af vedlagte bilag, hvilke institutioner der fastlægges kapaci-

tetslofter for. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Tlf. nr.: 33 92 50 00 

E-mail: stuk@stukuvm.dk 

www.stukuvm.dk 

CVR nr.: 29634750 

24. marts 2020 

Sags nr.: 20/05184 

 

 

 

Institutionernes 
ønskede kapacitet 
(elevpladser) for 
skoleåret 2020/21 

Fastlagt kapacitets-
loft (elevpladser) for 
skoleåret 2020/21 

Region Nordjylland     

Hasseris Gymnasium 224 196 

Aalborg Katedralskole 308 252 

Aalborghus Gymnasium 308 252 

Nørresundby Gymnasium & HF 224 196 

Frederikshavn Gymnasium 196 168 

Støvring Gymnasium 196 168 

Region Midtjylland     

Favrskov Gymnasium 319 266 

Egå Gymnasium 295 266 

Risskov Gymnasium 295 266 

Århus Statsgymnasium 295 266 

Aarhus Katedralskole 324 266 

Marselisborg Gymnasium  295 236 

Skanderborg Gymnasium 295 236 

Region Syddanmark     

Rosborg Gymnasium 464 435 

Rødkilde Gymnasium 319 290 

Region Hovedstaden     

Borupgaard Gymnasium 435 406 

Nærum Gymnasium 427 397 

Gladsaxe Gymnasium 384 354 

Helsingør Gymnasium 270 240 

Frederikssund Gymnasium 174 145 

Høje-Taastrup Gymnasium 196 140 

Hvidovre Gymnasium & HF 177 148 

NEXT - Sydkysten Gymnasium 168 140 
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Regionshuset 

Viborg 

Regional Udvikling 

Skottenborg 26 

Postboks 21 

DK-8800 Viborg 

Tel. +45 7841 0000 

kontakt@rm.dk 

www.rm.dk 

 

 

  

 

 

 

Kapacitetsfastlæggelse 2020 

 

Region Midtjylland fik den 24. marts 2020 ved 17-tiden meddelelse 

om, at undervisningsministeriet havde fulgt regionsrådets indstilling 

fra regionsrådsmødet den 29. januar 2020 vedrørende fastsættelse af 

kapacitetslofter. Undervisningsministeren sender samtidig et brev til 

regionsrådsformændene i de fem regioner, hvori hun fremhæver, at 

det er nødvendigt at regulere kapaciteten på en række almene 

gymnasier.  

 

Administrationen har den 25. marts 2020 været i kontakt med 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen bekræfter, at 

regionsrådet kan retter henvendelse til ministeriet, såfremt man 

ønsker, at der ses på kapacitetslofterne igen på baggrund af de 

faktiske søgetal. Styrelsen anbefaler, at der inviteres til et møde 

mellem regionsrådsformanden og undervisningsministeren.  

 

Opmærksomheden henledes på, at Regionsrådet fortsat har mulighed 

for at komme med sin indstilling til ministeren uagtet ministerens 

beslutning, idet det vurderes at ministerens udmelding ikke har 

ændret på regionsrådets mulighed for at rette henvendelse til 

ministeren om regionsrådets vedtagelse på mødet den 25. marts. 

Ministeren vedtagelse var forventet allerede i februar, men er trukket 

ud. 

 

I øvrigt fremgår det af optagelsesbekendtgørelsens paragraf 10, at 

fordelingsudvalget kan rette henvendelse til Styrelsen om 

opregulering af kapaciteten: …." er det muligt at opregulere 

optagelseskapaciteten på et gymnasium, hvis fordelingsudvalget 

anmoder herom, for at tilvejebringe tilstrækkelig optagelseskapacitet. 

Det skal dog godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet". 

 

 

 

 

 

Dato 25-03-2020  

Ruth Irene Strøm 

Tel. +4529290263 

Ruth.Stroem@ru.rm.dk 

1-30-76-42-19 
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Det fremgår af følgende tidslinje, hvordan processen har været fra regionsrådets beslutning af 

kapacitetslofterne og til nu:  

 

Tidslinje vedr. kapacitetsfastsættelsen 2020 

  

 6. januar 2020: Møde i udvalg for regional udvikling. Her gives en mundtlig orientering 

om status vedrørende lokale fordelingsregler og kapacitetsfastsættelse.  

 

 14. januar 2020: Møde i forretningsudvalget. Her gives en mundtlig orientering om 

status på området og forventninger til, om muligheden for at fastsætte lokale 

fordelingsregler vil blive taget i anvendelse.  

 

 28. januar 2020: Ekstraordinært møde i udvalg for regional udvikling. Her drøftes de 

forskellige indmeldinger fra gymnasierne om ønsker til lokale elevfordelingsregler og 

kapacitetsfastsættelse. Baggrunden er en ny etårig lov, der giver gymnasierne 

mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler. Ifølge reglerne kan et 

fordelingsudvalg fastsætte lokale elevfordelingsregler med det formål at løse eller 

imødegå udfordringer af faglig, pædagogisk eller social karakter, som har sammenhæng 

med elevsammensætningen på én eller flere institutioner i området. Det skal ske 

enstemmigt. Loven giver yderligere mulighed for, at en institution, som har anmodet 

fordelingsudvalget om at fastsætte lokale elevfordelingsregler, kan klage til 

regionsrådet over fordelingsudvalgets afgørelse. Regionsrådet skal endvidere indstille til 

Undervisningsministeriet om den samlede kapacitetsfastsættelse for de gymnasiale 

institutioner i regionen. 

 29. januar 2020: Ekstraordinært møde i forretningsudvalget.  

 

 29. januar 2020: Møde i regionsrådet. Regionsrådet behandler klager vedr. lokale 

elevfordelingsregler og fastsætter lokale elevfordelingsregler samt fastsætter 

kapacitetslofter for gymnasier i fordelingsudvalg Øst. På regionsrådsmødet udtaltes, at 

alle, der søger Skanderborg Gymnasium som 1. prioritet vil få en plads.  

 

 29. januar 2020: Møde i regionsrådet: Det fremgår af dagsordensmaterialet, (jf. bilaget 

Udvikling i søgemønstre), at "det skal bemærkes, at hvis der kommer en markant 

større søgning til gymnasierne i 2020, kan det have som konsekvens, at der ikke er 

plads til alle elever i Aarhus. Men i dette tilfælde vil det være muligt, i henhold til 

optagelsesbekendtgørelsen, at kapaciteten kan opreguleres. I henhold til § 10 i 

bekendtgørelsen, er det muligt at opregulere optagelseskapaciteten på et gymnasium, 

hvis fordelingsudvalget anmoder herom, for at tilvejebringe tilstrækkelig 

optagelseskapacitet. Det skal dog godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet".  

 

 31. januar 2020: Regionsrådet offentliggør lokale elevfordelingsregler på regionens 

hjemmeside. 

 

 3. februar 2020: Regionsrådet giver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet besked om 

den samlede kapacitetsfastsættelse.  

 

 3. februar 2020: Den første i en lang række henvendelser fra rektor på Skanderborg 

Gymnasium, politikere, m.v. hvor der henvises til politiske udtalelser om, at alle, der 

søger Skanderborg Gymnasium som 1. prioritet kan komme ind. F.eks. henvendelse fra 
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rektor på Skanderborg Gymnasium, som samtidig sender brev til ministeren, hvor han 

anmoder ministeren om ikke at følge regionsrådets indstilling. 

 

 4. februar 2020: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender regionens indstilling om 

kapacitetslofter i høring til de berørte gymnasier. 

 

 5. februar 2020: Regionsrådsmedlem Steen Thomsen stiller en række spørgsmål til 

beslutningen om kapacitetsfastsættelsen. 

 

 13. februar 2020: Henvendelse til regionsrådet fra Skanderborg Kommune om 

kapacitetsfastsættelsen. 

 

 18. februar 2020: Høringsfrist for de berørte gymnasier til Styrelsen for Undervisning 

og Kvalitet vedrørende regionens indstilling om kapacitetslofter.  

 

 1. marts 2020: Ansøgningsfrist til ungdomsuddannelser- direkte fra Folkeskolen 

 

 6. marts 2020: Administrationen retter forgæves henvendelse til ministeriet for at få en 

tilkendegivelse af, hvornår der kan forventes afgørelse fra ministeren vedrørende 

fastlæggelse af kapacitetslofter. 

 

 9. marts 2020: Administrationen retter forgæves henvendelse til ministeriet for at få en 

tilkendegivelse af, hvornår der kan forventes afgørelse fra ministeren vedrørende 

fastlæggelse af kapacitetslofter 

 

 9. marts 2020: Henvendelse til udvalg for regional udvikling og Regionsrådet fra 

Skanderborg Gymnasium med henblik på at få omgjort beslutning om kapacitetsloft. 

 

 9. marts 2020: Møde i Udvalg for regional udvikling. Udvalget behandler sag om ny 

uddannelsespolitik og orienteres om rapport fra ekspertgruppen vedrørende lokale 

elevfordelingsregler. Det fremgår af referatet fra mødet: Herunder redegjorde 

administrationen for de foreløbige forventninger til ansøgere til stx pr. 1. marts 2020, 

som er indhentet ved telefonisk henvendelse til gymnasierne, jf. vedlagte præsentation 

og notat. Udvalget tog de foreløbige ansøgertal til efterretning, men konstaterede 

samtidig, at det ikke er muligt at realitetsbehandle tallene, før de endelige ansøgertal er 

kendte og behandlet i administrationen. Regionen forventer at modtage de endelige 

ansøgertal fra gymnasierne tirsdag den 17. marts klokken 12.00. Udvalget besluttede 

at holde ekstraordinært udvalgsmøde den 23. marts klokken 13.00. 

 

 12. marts 2020: Administrationen retter forgæves henvendelse til ministeriet, for at få 

en tilkendegivelse af, hvornår der kan forventes en afgørelse fra ministeren vedrørende 

fastlæggelse af kapacitetslofter.  

 

 12. marts 2020: Henvendelse til regionsrådet fra Steen Thomsen. 

  

 15. marts 2020: De endelige søgetal til gymnasierne foreligger. 

 

 17. marts 2020: Administrationen retter forgæves henvendelse til ministeriet for at få 

en tilkendegivelse af, hvornår der kan forventes afgørelse fra ministeren vedrørende 

fastlæggelse af kapacitetslofter 

 

 18. marts 2020: Henvendelse fra Steen Thomsen med opfordring til ændring af 

regionsrådets beslutning. 
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 18. marts 2020: Henvendelse fra Danske Regioner til ministeriet for at få en 

tilbagemelding på, hvornår der kan forventes en afgørelse fra ministeriet. 

 

 23. marts 2020: Ekstraordinært møde i Udvalg for regional udvikling. Det fremgår af 

dagsordensteksten, at "Det er Undervisningsministeriet, der skal godkende 

kapacitetsfastsættelsen og herunder de foreslåede kapacitetslofter. Ministeriet har haft 

kapacitetslofterne i høring hos de berørte gymnasier med høringsfrist den 18. februar 

2020, men ministeren har endnu ikke truffet endelig afgørelse. Danske Regioner har på 

vegne af regionerne kontaktet ministeriet for at få en tilbagemelding på, hvornår der 

kan forventes en afgørelse, da det ikke har været muligt for administrationen i Region 

Midtjylland at få en tilbagemelding". 
 

 23. marts 2020: Udvalget for Regional udvikling indstiller på deres møde følgende: 

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget at regionsrådet indstiller til 

ministeren, at Aarhus Gymnasiums udbud på Dollerupvej nedlægges, og at 

regionsrådet desuden indstiller til ministeren, at denne kapacitet i stedet flyttes til 

Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium, sådan at 

disse gymnasier får hver en ekstra klasse (jf. spor 2 i sagsfremstillingen). 

 

 24. marts 2020: Undervisningsministeren træffer afgørelse om kapacitetslofter og 

følger regionsrådets beslutning fra 29. januar 2020 om kapacitetslofter på 7 gymnasier 

i fordelingsudvalg Øst. Kapacitetsloftet gælder for 1 år. 

 

 Regionsrådet har fortsat mulighed for at komme med sin indstilling til ministeren uagtet 

ministeren beslutning, idet det vurderes at ministerens udmelding ikke har ændret på 

regionsrådets mulighed for at rette henvendelse til ministeren om regionsrådets 

vedtagelse på mødet den 25. marts. Ministeren vedtagelse var forventet allerede i 

februar, men er trukket ud. 
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Spørgsmål vedrørende kapacitet, svar på henvendelse fra 

Flemming Knudsen og Anette Lauridsen, Aarhus Tech. 

 

Hermed fremsendes svar på spørgsmålene vedrørende 

kapacitetsfastsættelse for gymnasierne i fordelingsudvalg Øst. 

 

 

Spørgsmål vedrørende kapacitet, stillet på 

forretningsudvalgsmødet den 24. marts 

Spørgsmål 1. 

Hvor stort frafald er der normalt fra nu og indtil skolestart i august? 

 

Svar:  

Der er et frafald både frem til fordelingen og efter fordeling, på grund 

af bl.a. optagelsesprøver, udsættere og andre prioriteringer (øvrige 

ungdomsuddannelser, efterskoler m.v.). Til eksempel var der et 

frafald på de 5 Aarhusgymnasier - Egaa Gymnasium, Marselisborg 

Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole og 

Risskov Gymnasium - i 2019 på knap 200 elever (svarende til 12 

procent) fra ansøgningstidspunkt til skolestart i august.    

 

Spørgsmål 2. 

Vurder konsekvenserne, såfremt kapaciteten i Tilst besluttes øget til 

5 klasser. 

 

Svar: 

Aarhus Gymnasium, Tilst fik 48 ansøgere og har en ledig kapacitet på 

70 pladser. Hvis gymnasiet tilføres en ekstra klasse vil der således 

skulle flyttes et større antal elever – dog stadig under hensyn til 

deres prioriteringer og afstandskriteriet. Konsekvensen kan derfor 

også være, at der alene vil blive tale om tom kapacitet.  

 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere de fulde 

konsekvenser af en udvidelse af kapaciteten i Tilst, da fordelingen af 

eleverne endnu ikke er foretaget. Elevernes fordeles med 
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udgangspunkt i deres prioriteringer og dernæst efter et afstandskriterie. 

 

Det er endvidere ikke vurderingen, at en ekstra klasse til Tilst vil have konsekvenser for de 

nærliggende gymnasier, da de er overansøgte allerede.  

 

Såfremt at der i fordelingsprocessen viser sig behov for at hæve kapaciteten har 

fordelingsudvalget mulighed for at hæve kapaciteten på gymnasier, der ikke har fået pålagt et 

kapacitetsloft, med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet i fordelingsudvalgets område. 

Dette må bero på en konkret vurdering i fordelingsudvalget, når fordelingen er gennemført.  

 

I øvrigt skal det bemærkes, at regionen alene kan indstille til undervisningsministeren, at 

udbuddet på Aarhus Gymnasium, Dollerupvej lukkes. Det er ministeren, der træffer afgørelse 

om nedlæggelse af institutioner. Ministeren foretager i forbindelse med nedlæggelse af en 

institution høring af institutionens bestyrelse.  

 

Spørgsmål 3 

Beskriv konsekvenserne for Viby, hvis der sker udvidelse af kapaciteten i Skanderborg hhv. 

Marselisborg. 

 

Svar: 

Med henvisning til sagsfremstillingen, hvor der blev præsenteret en oversigt over de 

geografiske søgemønstre for Skanderborg Gymnasium og Viby Gymnasium er det vurderingen, 

at det med det samlede antal ansøgere til Aarhus-gymnasierne stadig vil være muligt at tilføre 

Viby Gymnasium et tilstrækkeligt elevgrundlag. Med udgangspunkt i det geografiske 

søgemønster til Skanderborg Gymnasium vil en udvidelse af kapaciteten her ikke have 

væsentlig betydning for Viby Gymnasiums elevgrundlag, jf. tabellen Antal stx-ansøgere fra 

postdistrikt fordelt på ansøgt gymnasium. Tilsvarende er det vurderingen, at det, med afsæt i 

det høje søgetal til Marselisborg Gymnasium, vil være muligt at tilføre Viby Gymnasium et 

tilstrækkeligt antal elever, jf. tabellen Ansøgere fra postdistrikt Viby J fordelt på gymnasier.  

 

Svar på henvendelse fra Flemming Knudsen vedrørende elevfordeling. 

Regionsrådsmedlem Flemming Knudsen har rettet henvendelse med følgende bemærkninger:  

 

"1. Det skal være regionen, der foretager elevfordelingen - både den der vedrører 

KUO og den øvrige fordeling. I Fordelingsudvalg Øst har det traditionelt været 

rektorerne på de overansøgte gymnasier, der udvalgte de elever, der skulle 

flyttes. Da der i år skal flyttes flere elever end sidste år, og sagen er kompleks, er 

det vigtigt, at der ikke laves fejl, så elever efterfølgende skal tilbage til deres 1. 

prioritet. 

I Region Hovedstaden er det i øvrigt også sekretariatet, der foretager fordelingen. 

  

2. Regionens henstilling om, at der ikke flyttes elever før de har prøvet at være 

på deres studieretning, skal som minimum overholdes og respekteres af alle 

skoler. 

Gymnasierne skal afkræves en tilkendegivelse af tilslutning til dette!"  
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Svar på spørgsmål vedrørende elevfordeling: 

Fordelingen er reguleret i optagelsesbekendtgørelsen §8 til §12, hvor det fastslås at det er 

fordelingsudvalget, der skal varetage fordelingen af ansøgere. Denne fremgangsmåde 

anvendes også i Region Hovedstaden. Fordelingsudvalget kan ikke delegere selve 

fordelingsansvaret til andre, men der kan godt være opgaver, der varetages af andre. I Region 

Midtjylland er arbejdsdelingen mellem fordelingsudvalget fastlagt i fordelingsudvalgets 

forretningsorden. I den sammenhæng yder administrationen sekretariatsbistand omhandlende 

f.eks. databehandling og løbende tilpasning af procedure og facilitering af møder mv. 

 

I forhold til retsprincipper om at fordelingsudvalget træffer afgørelser om ansøgernes optag, så 

er det væsentligt at huske, at regionen er klageinstans. 

 

Det skal bemærkes, at placeringen af ansøgerne skal ske efter retningslinjerne i 

optagelsesbekendtgørelsen, uanset om det er regionen eller fordelingsudvalget, der forestår 

fordelingen, da den i mailen omtalte model vurderes ikke at være i overensstemmelse med 

optagelsesbekendtgørelsen. De eneste lokale fordelingsregler, der kan bringes i anvendelse er 

reglerne om elevsammensætning, hvor pædagogiske, faglige eller sociale faktorer kan indgå – 

ikke geografi eller etnicitet. 

 

Konkret er der aftalt en nødprocedure med formanden for fordelingsudvalg Øst, for fordeling af 

ansøgere, hvilket betyder at fordelingsudvalgets møder indtil videre er aflyst. 

 

Fordelingen varetages primært af fordelingsudvalgenes formænd og administrationen, der i 

fornødent omfang indkalder de øvrige rektorer til videomøde mv. 

 

Fordeling vil, som det ser ud nu, forløbe nogenlunde således: 

 

 

Onsdag 18.03-fredag 03.04 Udarbejdelse af afstand/transporttid for ansøgere (udsendes 

når de er færdige).  

Onsdag 25.03 KUO-ansøgerne fordeles, med deltagelse af regionen og 2 

rektorer. 

Mandag 06.04-Fredag 17.04 Der af holdes ikke møder i fordelings udvalgene, men 

formanden indkalder i det omfang det er nødvendigt 

relevante rektorer og regionen, så antallet af personer 

begrænses mest muligt. 

Fredag 24.04 Meddelelse til eleverne om, hvilken skole der er reserveret 

plads på, sendes - kl.12.00 

 

Svar på spørgsmål vedrørende ventelister 

Regionsrådsformanden vil i henvendelsen til undervisningsministeren om ændring af 

kapacitetsfastsættelsen for fordelingsudvalg Øst anmode om, at gymnasierne indskærpes at 

overholde ventelisteaftaler.  

 

Svar vedr. henvendelse fra Anette Lauridsen, Aarhus Tech 

Det er alene undervisningsministeren, der kan nedlægge uddannelsesinstitutioner og 

ministeren foretager i forbindelse med en nedlæggelse høring af institutionens bestyrelse.  
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Den kapacitetsfastsættelse, der blev fastlagt i forbindelse med fusionen af Aarhus Tech og 

Langkær Gymnasium var et-årig. Det fremgik af Region Midtjyllands brev til ministeriet 

vedrørende kapacitetsfastlæggelsen i efteråret 2018, at denne ville blive revurderet efter et år.  
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Til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
 
Hermed sendes brev fra regionsrådsformand Anders Kühnau.
 
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
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Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 

Undervisningsministeriet 

Frederiksholms Kanal 21  

1220 København K 

 
 
 
 
Revurdering af kapacitetstilpasning i Aarhus-området 

 
Regionsrådet indstillede den 3. februar 2020 til Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet, at der blev fastlagt kapacitetslofter for flere gym-
nasier i Aarhus-området. Region Midtjylland har netop modtaget be-
sked om, at ministeriet har fulgt regionsrådets indstilling. 
 
Regionsrådet er helt enig i, at der er behov for en skarp kapacitets-
styring for at sikre økonomisk bæredygtige og fagligt stærke gymna-
sier. Det har også været en prioritet for regionsrådet at sikre, at de 
stærke gymnasier tager et medansvar for de sociale udfordringer, 
som en række af gymnasierne oplever. Regionsrådet ønsker også et 
fokus på, at den enkelte studerende ikke oplever en unødig lang 
transportafstand til det gymnasium, som de bliver optaget på. 
 
Regionsrådet har derfor, på baggrund af de aktuelle ansøgertal for 
det kommende skoleår, revurderet regionsrådets beslutning af 29. 
januar 2020 om kapacitetslofter. Overordnet er det positivt, at der i 
år er en stigende søgning uden for Aarhus til de mindre gymnasier. I 
Aarhus oplever Viby Gymnasium en halvering i søgetallet, ligesom 
Aarhus Gymnasium, Dollerupvej har fået et meget beskedent antal 
ansøgere. Der har været en stor søgning til de gymnasier, som har 
fået pålagt kapacitetsloft, hvilket betyder, at der skal flyttes et væ-
sentlig større antal elever end tidligere. Samtidig har flere elever og-
så søgt deres lokale gymnasium, blandt andre har Skanderborg Gym-
nasium fået flere ansøgere, hvorfor der ikke er ledig kapacitet i et 
geografisk større område omkring Aarhus. Såfremt kapaciteten ikke 
øges igen på flere af gymnasierne i Aarhus og i Skanderborg, kan det 
derfor have som konsekvens, at flere elevers transporttid øges be-
tragteligt.   
 
For andet år i træk ses det samtidig, at Aarhus Gymnasiums udbud i 
Aarhus midtby har et lavt ansøgertal (16 ansøgere). Gymnasiet fik 
sidste år 11 ansøgere og måtte lukke stx-udbuddet i efteråret 2019. 
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Det er derfor regionsrådets vurdering, at der ikke er behov for eller 
efterspørgsel efter dette stx-udbud i midtbyen, og at denne kapacitet 
i stedet bør flyttes til andre gymnasier. 
 
Regionsrådet har på den baggrund vedtaget at indstille til ministeriet, 
at Aarhus Gymnasiums udbud i midtbyen (Dollerupvej) lukkes, og at 
kapaciteten i stedet flyttes til Marselisborg Gymnasium, Aarhus Kate-
dralskole og Skanderborg Gymnasium, således at disse gymnasier får 
hver en klasse mere. 
 
Jeg vedlægger dagsordenspunkt fra mødet i regionsrådet den 25. 
marts. 
 
Jeg vil derfor foreslå, at vi får aftalt et møde hurtigst muligt, hvor jeg 
kan redegøre yderligere for regionsrådets nye indstilling.  
  
 
Venlig hilsen 

 
Anders Kühnau 
Regionsrådsformand 
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Referat 

møde i regionsrådet 

25. marts 2020 kl. 14:00 

 

 

 

 

 

 

Alle medlemmer var mødt. 

  

Mødet blev hævet kl. 15.50. 

  

Mødet blev afviklet pr. video. 
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1. Ansøgertal til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst 

 

Resumé 

 

Regionsrådet vedtog på møde i januar 2020 at pålægge kapacitetslofter for flere gymna-

sier i Aarhus-området samt for Skanderborg og Favrskov Gymnasier. Kapacitetslofterne 

skal godkendes af Undervisningsministeriet, men der er endnu ikke truffet en endelig 

afgørelse. De endelige ansøgertal for de almengymnasiale uddannelser foreligger nu. 

Ansøgertallene er opgjort pr. 15. marts 2020.  

 

Forretningsudvalget indstiller, 

at regionsrådet indstiller til ministeren, at Aarhus Gymnasiums udbud på Dollerup-

vej nedlægges, og 

  

at regionsrådet desuden indstiller til ministeren, at denne kapacitet i stedet flyttes 

til Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium, 

sådan at disse gymnasier får hver en ekstra klasse (jf. spor 2 i sagsfremstillin-

gen). 

  

Jacob Isøe Klærke tog forbehold. 

  

Else Kayser tog et foreløbigt forbehold. 

  

Lone Langballe og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling. 

 

Sagsfremstilling 

 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 29. januar 2020, at kapaciteten på Skanderborg 

Gymnasium, Favrskov Gymnasium og fem gymnasier i Aarhus (Marselisborg Gymnasi-

um, Egaa Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole og Risskov Gym-

nasium) bliver sat ned med en klasse i forhold til indeværende års kapacitet.  

  

Udvalg for regional udvikling drøftede på møde den 9. marts 2020 de foreløbige ansø-

gertal til gymnasierne i Aarhus-området. Da de endelige ansøgertal først ville blive kendt 

efter den 15. marts, vedtog udvalget at afvente disse tal og afholde et ekstraordinært 

møde den 23. marts med det formål at behandle ansøgertal og kapacitetslofter. 

  

Desuden har regionsrådsmedlem Steen Thomsen fra Dansk Folkeparti rettet henvendelse 

til regionsrådet og anmodet om, at regionsrådets beslutning om kapacitetslofter revurde-

res, således at Skanderborg Gymnasium beholder ni klasser. Henvendelsen er vedlagt.  
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Det er Undervisningsministeriet, der skal godkende kapacitetsfastsættelsen og herunder 

de foreslåede kapacitetslofter. Ministeriet har haft kapacitetslofterne i høring hos de be-

rørte gymnasier med høringsfrist den 18. februar 2020, men ministeren har endnu ikke 

truffet endelig afgørelse. Danske Regioner har på vegne af regionerne kontaktet ministe-

riet for at få en tilbagemelding på, hvornår der kan forventes en afgørelse, da det ikke 

har været muligt for administrationen i Region Midtjylland at få en tilbagemelding. 

  

Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er nu udløbet, og de endelige ansøgertal er 

tilgængelige. I henhold til optagelsesbekendtgørelsen skal eleverne senest den 1. maj 

2020 have besked om, hvilket gymnasium de har fået reserveret en plads på. Gymnasi-

erne i Region Midtjylland havde oprindeligt aftalt en tidsplan, hvorefter eleverne skulle 

have besked om reservation af plads den 3. april 2020. Denne tidsplan er nu udskudt i 

fordelingsudvalg Øst efter ønske fra fordelingsudvalget selv, da man afventer ministe-

rens beslutning vedrørende kapacitetsfastsættelsen. Ifølge den justerede tidsplan skal 

eleverne have besked senest den 24. april 2020. 

  

Ansøgertal til fordelingsudvalg Øst 

De samlede ansøgertal for gymnasierne i fordelingsudvalg Øst fremgår af nedenstående 

tabel. Tabellen viser den af regionsrådet indstillede kapacitet på mødet i januar, svaren-

de til det beskrevne spor 1 sidst i dagsordenspunktet.  

  

Ansøgertallene er 1. prioritetsansøgere og omfatter også ansøgere, der skal til optagel-

sesprøve, ikke er erklæret uddannelsesparate, udsættere (elever, der søger om optagel-

sen i år, men ønsker at udskyde skolestart til det efterfølgende skoleår) m.v.  På bag-

grund af dette vil der være et ikke ubetydeligt frafald frem til skolestart i august 2020.  

  

Der er ved kapacitetsfastsættelsen regnet med en fordelingsdivisor på 29,5. Ved en for-

delingsdivisor forstås det antal elever, der må planlægges med pr. klasse inden skole-

årets start. Gymnasierne modtager dog kun tilskud til maksimalt 28 elever pr. klasse. 

Gymnasiernes faktiske kapacitet vil med andre ord være lavere end det, der fremgår af 

tabellen, fordi der er indlagt rum til frafald blandt ansøgerne på 1,5 elev pr. klasse.  
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Ansøgertal for gymnasierne i Aarhus, Skanderborg og Favrskov 

For gymnasierne i fordelingsudvalg Øst, der er omfattet af kapacitetslofterne, kan det 

særligt bemærkes, at der i forhold til sidste års søgetal er sket et fald i antal ansøgere til 

Aarhus Katedralskole og Aarhus Statsgymnasium, mens Marselisborg Gymnasium og 

Risskov Gymnasium har oplevet en større stigning. Der har været et fald i ansøgertallet 

til Egaa Gymnasium, som dermed har ledig kapacitet, svarende til en klasse. Favrskov 

og Skanderborg Gymnasium har begge haft en stigning i ansøgertallet og har ikke ledig 

kapacitet. Der skal således flyttes to elever fra Favrskov og 46 elever fra Skanderborg 

Gymnasium. 

  

Viby Gymnasium har haft et stort fald i ansøgertallet, der er halveret i forhold til sidste 

år. Ansøgertallet til Viby Gymnasium har været faldende gennem de senere år, og udvik-

lingen følger dermed det mønster, der har været gældende for det tidligere Langkær 

Gymnasium, nu Aarhus Gymnasium, Tilst.  

  

Ansøgertallet til Aarhus Gymnasium på i Tilst er lavt, og på gymnasiets afdeling på Dol-

lerupvej i Aarhus er antallet af ansøgere meget lavt. Således har Aarhus Gymnasium på 

Dollerupvej blot fået 16 ansøgere.  

  

Der skal fordeles i alt 417 elever fra de gymnasier i fordelingsudvalg Øst, som er pålagt 

et kapacitetsloft. Der blev i indeværende skoleår fordelt 202 elever. Det er særligt gym-

nasierne i det centrale Aarhus, der er overansøgte - Aarhus Katedralskole, Marselisborg 

Gymnasium og Aarhus Statsgymnasium - og hvorfra der skal fordeles et stort antal ele-

ver. Ses der alene på gymnasierne i Aarhus kommune er der for nuværende en under-

kapacitet på 47 elever i forhold til ansøgertallet. Erfaringerne viser dog, at der er et ikke 

ubetydeligt frafald frem til skolestart i august. Endvidere er der endnu ikke foretaget 
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beregninger i relation til fordelingsprocessen, så det er endnu ikke muligt at afgøre det 

reelle omfang af elever, der skal flyttes til andre gymnasier. Men det bemærkes, at der 

er plads til alle elever på et af gymnasierne inden for optageområdet. Ligesom det er 

muligt, at fordelingsudvalg Øst kan vedtage at hæve kapaciteten med f.eks. en klasse på 

et gymnasium, der ikke er pålagt et kapacitetsloft.  

  

Hertil kommer fordelingen af de såkaldte KUO-elever (ansøgere med bopæl i almene 

boligområder, der har et stort antal beboere uden for arbejdsmarkedet). Ansøgertallene 

for KUO-elever udgør i alt 142, hvoraf 71 ansøgere skal fordeles. De øvrige 71 KUO-

ansøgere skal ikke fordeles, da de har søgt ind på gymnasier, som har en KUO-andel på 

under 10 %, og som derfor kan modtage KUO-elever. Det samlede antal elever, der skal 

fordeles i fordelingsvalg Øst (undtagen Silkeborg Gymnasium) bliver dermed 488. 

  

Ansøgertal til Skanderborg og Viby Gymnasium 

Skanderborg Gymnasium har oplevet en stigning i ansøgertallet på 41 elever, og på 

grund af kapacitetsloftet skal 46 elever fordeles til andre gymnasier. Erfaringerne fra 

tidligere viser dog, at der er et ikke ubetydeligt frafald frem til skolestart i august, så der 

vil reelt ikke være tale om 46 manglende pladser ved skolestart i august. Ses der på det 

geografiske søgemønster til gymnasiet, er dette stort set uændret i forhold til sidste år. 

Nedenfor ses en oversigt over ansøgerne til Skanderborg Gymnasium og antal stx-

ansøgere i alt, fordelt på postnumre omkring Skanderborg Gymnasium. Det ses af tabel-

len, at der er i alt 365 stx-ansøgere i Skanderborg-området, hvoraf de 268 ansøgere har 

søgt Skanderborg Gymnasium. Der er yderligere 20 ansøgere til Skanderborg Gymnasi-

um, som kommer fra øvrige postnumre, men de indgår ikke i denne tabel. Endvidere 

fremgår det, at eksempelvis 26 ansøgere med bopæl i Galten, har søgt Skanderborg 

Gymnasium, og de resterende 17 ansøgere med bopæl i Galten har søgt andre gymnasi-

er. En ikke uvæsentlig del af de ansøgere, der kommer fra områderne omkring Skander-

borg, søger således også til andre gymnasier uden for Skanderborg Kommune. Søge-

mønsteret adskiller sig ikke nævneværdigt fra sidste år.  

  

  

  

Ses der tilsvarende på det geografiske søgemønster til Viby Gymnasium, kommer ho-

vedparten af ansøgerne fra postdistrikterne Viby J, Brabrand, Solbjerg og Tranbjerg. Det 

fremgår af nedenstående tabel, hvordan ansøgere fra postdistrikt Viby J fordeler sig på 

gymnasierne i Aarhus. Viby Gymnasium får kun en mindre andel - 34 ansøgere ud af i 

alt 177 ansøgere - af de ansøgere, der bor i postdistriktet Viby J.  
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Ansøgertal fra de øvrige fordelingsudvalg 

De samlede ansøgertal til det almene gymnasium fremgår af bilaget Søgetal til det al-

mene gymnasium og HF 2020. 

  

Administrationens vurdering af ansøgertallene 

Det samlede søgetal til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst ligger meget stabilt med en 

beskeden stigning i ansøgertallet fra 2019 til 2020 på 72 elever. Ses der alene på ansø-

gertallet til gymnasierne i Aarhus, Skanderborg og Favrskov, skal der flyttes 417 elever 

og 71 KUO-elever, i alt 488 elever.  

  

I administrationens beregning af antal elevflytninger i forbindelse med regionsrådets 

behandling af kapacitetslofterne i januar var det estimeret, at der skulle flyttes 387 ele-

ver, således som af det fremgår af administrationens konsekvensberegning fremlagt i 

forbindelse med regionsrådsmødet (tabel 7 i bilag). Dette estimat dækker imidlertid over 

antallet af flyttede elever efter flytningen af KUO-elever (dvs. flyttede elever eksklusive 

flyttede KUO-elever). Sammenligningsgrundlaget for estimatet på 387 elever er dermed 

de 417 elever, der p.t. står til at skulle flyttes i år.  

  

De forskellige modeller for lokale elevfordelingsregler, der blev præsenteret på regions-

rådets møde i januar, var altså alle præsenteret med et tal for antal elevflytninger, som 

var efter at KUO-fordelingen var gennemført. Det var gældende både for administratio-

nens modeller og for modellerne for de forskellige parter i fordelingsudvalg Øst. Det 

fremgår således af alle modeller, at KUO-eleverne fordeles forlods i henhold til de lokale 

elevfordelingsregler, hvor der blev reserveret plads til KUO-eleverne på Egå Gymnasium, 

Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium og herefter på de gymnasier, der hav-

de under 10 % KUO-elever. 

  

Baseret på søgetallene, vil administrationen pege på følgende spor til drøftelse: 

  

Spor 1: Regionsrådets nuværende beslutning fastholdes: 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 29. januar 2020 at indstille til undervisningsmini-

steren, at kapaciteten på Skanderborg Gymnasium, Favrskov Gymnasium, Marselisborg 

Gymnasium, Egaa Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole og Ris-

skov Gymnasium blev sat ned med en klasse i forhold til indeværende års kapacitet. 

Dette betød reelt, at Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Skanderborg 

Gymnasium og Favrskov Gymnasium blev sat med to klasser i forhold til den indmeldte 

kapacitet, da de også blev pålagt kapacitetslofter i indeværende skoleår. Fastholdes 

denne model, har Skanderborg Gymnasium mulighed for at optage de 1. prioritetsansø-

247



 

 

regionsrådet 25. marts 2020 

 

6 

gere, der har bopæl i Skanderborg postdistrikt. Ovenstående gennemgang viser, at ele-

ver med bopæl i fx Hørning, Ry, Galten og Låsby også søger et gymnasium i en nabo-

kommune. Derudover giver det samlede antal ansøgere til Aarhus-gymnasierne mulig-

hed for at tilføre Aarhus Gymnasium og Viby Gymnasium et tilstrækkeligt elevgrundlag i 

forhold til den tildelte kapacitet. 

  

På baggrund af regionsrådets beslutning i januar 2020 er kapaciteten i Aarhus, Skander-

borg og Favrskov som følger: 

  

 Egaa Gymnasium: 9 klasser  

 Favrskov Gymnasium: 9 klasser  

 Marselisborg gymnasium 8 klasser  

 Risskov Gymnasium: 9 klasser  

 Skanderborg Gymnasium: 8 klasser  

 Viby Gymnasium: 8 klasser  

 Aarhus Gymnasium, Tilst: 4 klasser  

 Aarhus Gymnasium, Dollerupvej: 3 klasser  

 Aarhus Katedralskole: 9 klasser  

 Aarhus Statsgymnasium: 9 klasser 

  

Med dette forslag skal 417 elever og 71 KUO-elever fordeles. Det bemærkes, at der 

samlet er ledig kapacitet i Fordelingsudvalg Øst, jf. ovenstående tabel: Ansøgertal til 

fordelingsudvalg Øst. Det betyder, at der er plads til alle ansøgere på et af gymnasierne i 

optageområdet. Fordelingsudvalg Øst træffer den konkrete beslutning om, hvilket gym-

nasium ansøgeren fordeles til. Det afhænger bl.a. af ansøgers afstand til det ansøgte 

gymnasium og ansøgerens evt. prioriteter. Det betyder i praksis, at elever med bopæl 

tæt på det ansøgte gymnasium bliver valgt frem for elever, der bor længere væk. Elever 

der udvælges til fordeling på baggrund af transportafstand til det ansøgte gymnasium, 

vil blive tildelt plads på det nærmeste gymnasium med ledig kapacitet.   

  

Spor 2: Nedlæggelse af Aarhus Gymnasiums udbud på Dollerupvej og udvidelse af kapa-

citeten på Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium 

For det første kan der tages udgangspunkt i, at Aarhus Gymnasium for andet år i træk 

ikke har fået et elevgrundlag, der sikrer et økonomisk og fagligt bæredygtigt gymnasi-

um. Det kan derfor overvejes at indstille til ministeren, at Aarhus Gymnasiums udbud på 

Dollerupvej nedlægges, og at denne kapacitet i stedet flyttes til Aarhus Katedralskole, 

Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium, sådan at disse gymnasier får 

hver en ekstra klasse. Disse tre gymnasier tilgodeses med baggrund i, at de er væsent-

ligt overansøgte, og således at gymnasierne i Aarhus stilles lige, ved at gymnasier med 

kapacitetsloft alle får en kapacitetsnedsættelse på en klasse. Det bemærkes, at Aarhus 

Statsgymnasium også er et overansøgt gymnasium. Aarhus Statsgymnasium har i de 

senere år oplevet et stigende elevtal trods faldet fra 2019/20 til 2020/21. I samme peri-

ode har der været et vigende elevtal på Aarhus Gymnasium, Tilst. Det er administratio-

nens vurdering, at et bæredygtigt elevgrundlag på Aarhus Gymnasium, Tilst forudsætter, 

at der ikke aktuelt sker en udvidelse af kapaciteten på Aarhus Statsgymnasium Med det 

samlede antal ansøgere til Aarhus-gymnasierne vil det stadig være muligt at tilføre Viby 

Gymnasium et tilstrækkeligt elevgrundlag. 

  

Med dette forslag vil kapaciteten på gymnasierne i Aarhus, Skanderborg og Favrskov 

være som følger:  
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 Egaa Gymnasium: 9 klasser 

 Favrskov Gymnasium: 9 klasser 

 Marselisborg gymnasium 9 klasser 

 Risskov Gymnasium: 9 klasser 

 Skanderborg Gymnasium: 9 klasser 

 Viby Gymnasium: 8 klasser 

 Aarhus Gymnasium, Tilst: 4 klasser 

 Aarhus Gymnasium, Dollerupvej: 0 klasser 

 Aarhus Katedralskole: 10 klasser 

 Aarhus Statsgymnasium: 9 klasser 

  

Med dette forslag skal 344 elever og 71 KUO-elever fordeles. Det bemærkes, at der er et 

lavere antal elever til fordeling i forslaget i spor 2 i forhold til både spor 1 og spor 3. Det 

betyder, at flere ansøgere kan få opfyldt deres 1. prioritet med dette forslag.  

  

Spor 3: Udvidelse af kapaciteten på Skanderborg Gymnasium 

En anden mulighed er at tage udgangspunkt i, at Skanderborg Gymnasium har fået et 

stigende antal ansøgere, svarende til en ekstra klasse i forhold til tildelte kapacitet. Så-

fremt Skanderborg Gymnasium tildeles en ekstra klasse, har Skanderborg Gymnasium 

mulighed for at optage alle 1. prioritetsansøgninger for skoleåret 2020-2021. Dette vur-

deres ikke at have betydning for Viby Gymnasium, som vil kunne tilføres tilstrækkeligt 

med elever fra de Aarhus gymnasier, der er overansøgte.  

  

Med dette forslag vil kapaciteten på gymnasierne i Aarhus, Skanderborg og Favrskov 

være som følger:  

  

 Egaa Gymnasium: 9 klasser 

 Favrskov Gymnasium: 9 klasser 

 Marselisborg gymnasium 8 klasser 

 Risskov Gymnasium: 9 klasser 

 Skanderborg Gymnasium: 9 klasser 

 Viby Gymnasium: 8 klasser 

 Aarhus Gymnasium, Tilst: 4 klasser 

 Aarhus Gymnasium, Dollerupvej: 3 klasser 

 Aarhus Katedralskole: 9 klasser 

 Aarhus Statsgymnasium: 9 klasser 

  

Med dette forslag skal 388 elever og 71 KUO-elever fordeles. Den primære betydning af 

dette forslag er, at udelukkende Skanderborg Gymnasium kan optage flere 1. prioritets-
ansøgere end i regionrådets nuværende beslutning.  

  

Tidligere indstillinger: 

Direktionen indstillede, 

at søgetallene til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst drøftes, og 

  

at henvendelsen fra Dansk Folkeparti om kapacitetsloft drøftes. 

 

Udvalg for regional udvikling indstillede,  

at regionsrådet indstiller til ministeren, at Aarhus Gymnasiums udbud på Dollerupvej 

nedlægges, og  
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at regionsrådet desuden indstiller til ministeren, at denne kapacitet i stedet flyttes til 

Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium, sådan at 

disse gymnasier får hver en ekstra klasse (jf. spor 2 i sagsfremstillingen).  

  

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.  

 

Beslutning 

 

SF og Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag til 2. at: 

”at regionsrådet desuden indstiller til ministeren, at denne kapacitet flyttes til Aarhus 

Gymnasium Tilst, Skanderborg Gymnasium og Marselisborg Gymnasium med hver én 

klasse.” 

  

For forslaget stemte SF og Enhedslisten, mens de øvrige medlemmer stemte imod. For-

slaget blev dermed ikke vedtaget. 

  

Indstillingen blev vedtaget. 

  

SF og Enhedslisten stemte imod, da de mener, at flertallets beslutning ikke giver de 

bedst mulige forudsætninger for at opnå en bedre elevfordeling i Århus-området og kan 

true muligheden for at bevare et gymnasielt tilbud i Tilst. 

 

Tidligere politisk behandling 

 

Regionsrådet vedtog på møde den 29. januar 2020 at fastlægge lokale elevfordelings-

regler for fordelingsudvalg Øst samt at pålægge en række kapacitetslofter for skoleåret 

2020-2021.  

Bilag 

 Henvendelse fra Steen Thomsen 

 Ansøgertal til de almene gymnasier og HF 

 Brev til regionsrådsformændene 

 Bilag til regionsrådsformændene 

 Notat om kapacitetsfastlæggelse 2020 
 Notat med svar på spørgsmål  
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Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 

Undervisningsministeriet 

Frederiksholms Kanal 21  

1220 København K 

 
 
 
 
Revurdering af kapacitetstilpasning i Aarhus-området 

 
Regionsrådet indstillede den 3. februar 2020 til Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet, at der blev fastlagt kapacitetslofter for flere gym-
nasier i Aarhus-området. Region Midtjylland har netop modtaget be-
sked om, at ministeriet har fulgt regionsrådets indstilling. 
 
Regionsrådet er helt enig i, at der er behov for en skarp kapacitets-
styring for at sikre økonomisk bæredygtige og fagligt stærke gymna-
sier. Det har også været en prioritet for regionsrådet at sikre, at de 
stærke gymnasier tager et medansvar for de sociale udfordringer, 
som en række af gymnasierne oplever. Regionsrådet ønsker også et 
fokus på, at den enkelte studerende ikke oplever en unødig lang 
transportafstand til det gymnasium, som de bliver optaget på. 
 
Regionsrådet har derfor, på baggrund af de aktuelle ansøgertal for 
det kommende skoleår, revurderet regionsrådets beslutning af 29. 
januar 2020 om kapacitetslofter. Overordnet er det positivt, at der i 
år er en stigende søgning uden for Aarhus til de mindre gymnasier. I 
Aarhus oplever Viby Gymnasium en halvering i søgetallet, ligesom 
Aarhus Gymnasium, Dollerupvej har fået et meget beskedent antal 
ansøgere. Der har været en stor søgning til de gymnasier, som har 
fået pålagt kapacitetsloft, hvilket betyder, at der skal flyttes et væ-
sentlig større antal elever end tidligere. Samtidig har flere elever og-
så søgt deres lokale gymnasium, blandt andre har Skanderborg Gym-
nasium fået flere ansøgere, hvorfor der ikke er ledig kapacitet i et 
geografisk større område omkring Aarhus. Såfremt kapaciteten ikke 
øges igen på flere af gymnasierne i Aarhus og i Skanderborg, kan det 
derfor have som konsekvens, at flere elevers transporttid øges be-
tragteligt.   
 
For andet år i træk ses det samtidig, at Aarhus Gymnasiums udbud i 
Aarhus midtby har et lavt ansøgertal (16 ansøgere). Gymnasiet fik 
sidste år 11 ansøgere og måtte lukke stx-udbuddet i efteråret 2019. 
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Det er derfor regionsrådets vurdering, at der ikke er behov for eller 
efterspørgsel efter dette stx-udbud i midtbyen, og at denne kapacitet 
i stedet bør flyttes til andre gymnasier. 
 
Regionsrådet har på den baggrund vedtaget at indstille til ministeriet, 
at Aarhus Gymnasiums udbud i midtbyen (Dollerupvej) lukkes, og at 
kapaciteten i stedet flyttes til Marselisborg Gymnasium, Aarhus Kate-
dralskole og Skanderborg Gymnasium, således at disse gymnasier får 
hver en klasse mere. 
 
Jeg vedlægger dagsordenspunkt fra mødet i regionsrådet den 25. 
marts. 
 
Jeg vil derfor foreslå, at vi får aftalt et møde hurtigst muligt, hvor jeg 
kan redegøre yderligere for regionsrådets nye indstilling.  
  
 
Venlig hilsen 

 
Anders Kühnau 
Regionsrådsformand 
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Alle medlemmer var mødt. 

  

Mødet blev hævet kl. 15.50. 

  

Mødet blev afviklet pr. video. 
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1-30-76-42-19 

1. Ansøgertal til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst 

 

Resumé 

 

Regionsrådet vedtog på møde i januar 2020 at pålægge kapacitetslofter for flere gymna-

sier i Aarhus-området samt for Skanderborg og Favrskov Gymnasier. Kapacitetslofterne 

skal godkendes af Undervisningsministeriet, men der er endnu ikke truffet en endelig 

afgørelse. De endelige ansøgertal for de almengymnasiale uddannelser foreligger nu. 

Ansøgertallene er opgjort pr. 15. marts 2020.  

 

Forretningsudvalget indstiller, 

at regionsrådet indstiller til ministeren, at Aarhus Gymnasiums udbud på Dollerup-

vej nedlægges, og 

  

at regionsrådet desuden indstiller til ministeren, at denne kapacitet i stedet flyttes 

til Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium, 

sådan at disse gymnasier får hver en ekstra klasse (jf. spor 2 i sagsfremstillin-

gen). 

  

Jacob Isøe Klærke tog forbehold. 

  

Else Kayser tog et foreløbigt forbehold. 

  

Lone Langballe og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling. 

 

Sagsfremstilling 

 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 29. januar 2020, at kapaciteten på Skanderborg 

Gymnasium, Favrskov Gymnasium og fem gymnasier i Aarhus (Marselisborg Gymnasi-

um, Egaa Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole og Risskov Gym-

nasium) bliver sat ned med en klasse i forhold til indeværende års kapacitet.  

  

Udvalg for regional udvikling drøftede på møde den 9. marts 2020 de foreløbige ansø-

gertal til gymnasierne i Aarhus-området. Da de endelige ansøgertal først ville blive kendt 

efter den 15. marts, vedtog udvalget at afvente disse tal og afholde et ekstraordinært 

møde den 23. marts med det formål at behandle ansøgertal og kapacitetslofter. 

  

Desuden har regionsrådsmedlem Steen Thomsen fra Dansk Folkeparti rettet henvendelse 

til regionsrådet og anmodet om, at regionsrådets beslutning om kapacitetslofter revurde-

res, således at Skanderborg Gymnasium beholder ni klasser. Henvendelsen er vedlagt.  
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Det er Undervisningsministeriet, der skal godkende kapacitetsfastsættelsen og herunder 

de foreslåede kapacitetslofter. Ministeriet har haft kapacitetslofterne i høring hos de be-

rørte gymnasier med høringsfrist den 18. februar 2020, men ministeren har endnu ikke 

truffet endelig afgørelse. Danske Regioner har på vegne af regionerne kontaktet ministe-

riet for at få en tilbagemelding på, hvornår der kan forventes en afgørelse, da det ikke 

har været muligt for administrationen i Region Midtjylland at få en tilbagemelding. 

  

Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er nu udløbet, og de endelige ansøgertal er 

tilgængelige. I henhold til optagelsesbekendtgørelsen skal eleverne senest den 1. maj 

2020 have besked om, hvilket gymnasium de har fået reserveret en plads på. Gymnasi-

erne i Region Midtjylland havde oprindeligt aftalt en tidsplan, hvorefter eleverne skulle 

have besked om reservation af plads den 3. april 2020. Denne tidsplan er nu udskudt i 

fordelingsudvalg Øst efter ønske fra fordelingsudvalget selv, da man afventer ministe-

rens beslutning vedrørende kapacitetsfastsættelsen. Ifølge den justerede tidsplan skal 

eleverne have besked senest den 24. april 2020. 

  

Ansøgertal til fordelingsudvalg Øst 

De samlede ansøgertal for gymnasierne i fordelingsudvalg Øst fremgår af nedenstående 

tabel. Tabellen viser den af regionsrådet indstillede kapacitet på mødet i januar, svaren-

de til det beskrevne spor 1 sidst i dagsordenspunktet.  

  

Ansøgertallene er 1. prioritetsansøgere og omfatter også ansøgere, der skal til optagel-

sesprøve, ikke er erklæret uddannelsesparate, udsættere (elever, der søger om optagel-

sen i år, men ønsker at udskyde skolestart til det efterfølgende skoleår) m.v.  På bag-

grund af dette vil der være et ikke ubetydeligt frafald frem til skolestart i august 2020.  

  

Der er ved kapacitetsfastsættelsen regnet med en fordelingsdivisor på 29,5. Ved en for-

delingsdivisor forstås det antal elever, der må planlægges med pr. klasse inden skole-

årets start. Gymnasierne modtager dog kun tilskud til maksimalt 28 elever pr. klasse. 

Gymnasiernes faktiske kapacitet vil med andre ord være lavere end det, der fremgår af 

tabellen, fordi der er indlagt rum til frafald blandt ansøgerne på 1,5 elev pr. klasse.  
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Ansøgertal for gymnasierne i Aarhus, Skanderborg og Favrskov 

For gymnasierne i fordelingsudvalg Øst, der er omfattet af kapacitetslofterne, kan det 

særligt bemærkes, at der i forhold til sidste års søgetal er sket et fald i antal ansøgere til 

Aarhus Katedralskole og Aarhus Statsgymnasium, mens Marselisborg Gymnasium og 

Risskov Gymnasium har oplevet en større stigning. Der har været et fald i ansøgertallet 

til Egaa Gymnasium, som dermed har ledig kapacitet, svarende til en klasse. Favrskov 

og Skanderborg Gymnasium har begge haft en stigning i ansøgertallet og har ikke ledig 

kapacitet. Der skal således flyttes to elever fra Favrskov og 46 elever fra Skanderborg 

Gymnasium. 

  

Viby Gymnasium har haft et stort fald i ansøgertallet, der er halveret i forhold til sidste 

år. Ansøgertallet til Viby Gymnasium har været faldende gennem de senere år, og udvik-

lingen følger dermed det mønster, der har været gældende for det tidligere Langkær 

Gymnasium, nu Aarhus Gymnasium, Tilst.  

  

Ansøgertallet til Aarhus Gymnasium på i Tilst er lavt, og på gymnasiets afdeling på Dol-

lerupvej i Aarhus er antallet af ansøgere meget lavt. Således har Aarhus Gymnasium på 

Dollerupvej blot fået 16 ansøgere.  

  

Der skal fordeles i alt 417 elever fra de gymnasier i fordelingsudvalg Øst, som er pålagt 

et kapacitetsloft. Der blev i indeværende skoleår fordelt 202 elever. Det er særligt gym-

nasierne i det centrale Aarhus, der er overansøgte - Aarhus Katedralskole, Marselisborg 

Gymnasium og Aarhus Statsgymnasium - og hvorfra der skal fordeles et stort antal ele-

ver. Ses der alene på gymnasierne i Aarhus kommune er der for nuværende en under-

kapacitet på 47 elever i forhold til ansøgertallet. Erfaringerne viser dog, at der er et ikke 

ubetydeligt frafald frem til skolestart i august. Endvidere er der endnu ikke foretaget 
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beregninger i relation til fordelingsprocessen, så det er endnu ikke muligt at afgøre det 

reelle omfang af elever, der skal flyttes til andre gymnasier. Men det bemærkes, at der 

er plads til alle elever på et af gymnasierne inden for optageområdet. Ligesom det er 

muligt, at fordelingsudvalg Øst kan vedtage at hæve kapaciteten med f.eks. en klasse på 

et gymnasium, der ikke er pålagt et kapacitetsloft.  

  

Hertil kommer fordelingen af de såkaldte KUO-elever (ansøgere med bopæl i almene 

boligområder, der har et stort antal beboere uden for arbejdsmarkedet). Ansøgertallene 

for KUO-elever udgør i alt 142, hvoraf 71 ansøgere skal fordeles. De øvrige 71 KUO-

ansøgere skal ikke fordeles, da de har søgt ind på gymnasier, som har en KUO-andel på 

under 10 %, og som derfor kan modtage KUO-elever. Det samlede antal elever, der skal 

fordeles i fordelingsvalg Øst (undtagen Silkeborg Gymnasium) bliver dermed 488. 

  

Ansøgertal til Skanderborg og Viby Gymnasium 

Skanderborg Gymnasium har oplevet en stigning i ansøgertallet på 41 elever, og på 

grund af kapacitetsloftet skal 46 elever fordeles til andre gymnasier. Erfaringerne fra 

tidligere viser dog, at der er et ikke ubetydeligt frafald frem til skolestart i august, så der 

vil reelt ikke være tale om 46 manglende pladser ved skolestart i august. Ses der på det 

geografiske søgemønster til gymnasiet, er dette stort set uændret i forhold til sidste år. 

Nedenfor ses en oversigt over ansøgerne til Skanderborg Gymnasium og antal stx-

ansøgere i alt, fordelt på postnumre omkring Skanderborg Gymnasium. Det ses af tabel-

len, at der er i alt 365 stx-ansøgere i Skanderborg-området, hvoraf de 268 ansøgere har 

søgt Skanderborg Gymnasium. Der er yderligere 20 ansøgere til Skanderborg Gymnasi-

um, som kommer fra øvrige postnumre, men de indgår ikke i denne tabel. Endvidere 

fremgår det, at eksempelvis 26 ansøgere med bopæl i Galten, har søgt Skanderborg 

Gymnasium, og de resterende 17 ansøgere med bopæl i Galten har søgt andre gymnasi-

er. En ikke uvæsentlig del af de ansøgere, der kommer fra områderne omkring Skander-

borg, søger således også til andre gymnasier uden for Skanderborg Kommune. Søge-

mønsteret adskiller sig ikke nævneværdigt fra sidste år.  

  

  

  

Ses der tilsvarende på det geografiske søgemønster til Viby Gymnasium, kommer ho-

vedparten af ansøgerne fra postdistrikterne Viby J, Brabrand, Solbjerg og Tranbjerg. Det 

fremgår af nedenstående tabel, hvordan ansøgere fra postdistrikt Viby J fordeler sig på 

gymnasierne i Aarhus. Viby Gymnasium får kun en mindre andel - 34 ansøgere ud af i 

alt 177 ansøgere - af de ansøgere, der bor i postdistriktet Viby J.  
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Ansøgertal fra de øvrige fordelingsudvalg 

De samlede ansøgertal til det almene gymnasium fremgår af bilaget Søgetal til det al-

mene gymnasium og HF 2020. 

  

Administrationens vurdering af ansøgertallene 

Det samlede søgetal til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst ligger meget stabilt med en 

beskeden stigning i ansøgertallet fra 2019 til 2020 på 72 elever. Ses der alene på ansø-

gertallet til gymnasierne i Aarhus, Skanderborg og Favrskov, skal der flyttes 417 elever 

og 71 KUO-elever, i alt 488 elever.  

  

I administrationens beregning af antal elevflytninger i forbindelse med regionsrådets 

behandling af kapacitetslofterne i januar var det estimeret, at der skulle flyttes 387 ele-

ver, således som af det fremgår af administrationens konsekvensberegning fremlagt i 

forbindelse med regionsrådsmødet (tabel 7 i bilag). Dette estimat dækker imidlertid over 

antallet af flyttede elever efter flytningen af KUO-elever (dvs. flyttede elever eksklusive 

flyttede KUO-elever). Sammenligningsgrundlaget for estimatet på 387 elever er dermed 

de 417 elever, der p.t. står til at skulle flyttes i år.  

  

De forskellige modeller for lokale elevfordelingsregler, der blev præsenteret på regions-

rådets møde i januar, var altså alle præsenteret med et tal for antal elevflytninger, som 

var efter at KUO-fordelingen var gennemført. Det var gældende både for administratio-

nens modeller og for modellerne for de forskellige parter i fordelingsudvalg Øst. Det 

fremgår således af alle modeller, at KUO-eleverne fordeles forlods i henhold til de lokale 

elevfordelingsregler, hvor der blev reserveret plads til KUO-eleverne på Egå Gymnasium, 

Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium og herefter på de gymnasier, der hav-

de under 10 % KUO-elever. 

  

Baseret på søgetallene, vil administrationen pege på følgende spor til drøftelse: 

  

Spor 1: Regionsrådets nuværende beslutning fastholdes: 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 29. januar 2020 at indstille til undervisningsmini-

steren, at kapaciteten på Skanderborg Gymnasium, Favrskov Gymnasium, Marselisborg 

Gymnasium, Egaa Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole og Ris-

skov Gymnasium blev sat ned med en klasse i forhold til indeværende års kapacitet. 

Dette betød reelt, at Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Skanderborg 

Gymnasium og Favrskov Gymnasium blev sat med to klasser i forhold til den indmeldte 

kapacitet, da de også blev pålagt kapacitetslofter i indeværende skoleår. Fastholdes 

denne model, har Skanderborg Gymnasium mulighed for at optage de 1. prioritetsansø-

261



 

 

regionsrådet 25. marts 2020 

 

6 

gere, der har bopæl i Skanderborg postdistrikt. Ovenstående gennemgang viser, at ele-

ver med bopæl i fx Hørning, Ry, Galten og Låsby også søger et gymnasium i en nabo-

kommune. Derudover giver det samlede antal ansøgere til Aarhus-gymnasierne mulig-

hed for at tilføre Aarhus Gymnasium og Viby Gymnasium et tilstrækkeligt elevgrundlag i 

forhold til den tildelte kapacitet. 

  

På baggrund af regionsrådets beslutning i januar 2020 er kapaciteten i Aarhus, Skander-

borg og Favrskov som følger: 

  

 Egaa Gymnasium: 9 klasser  

 Favrskov Gymnasium: 9 klasser  

 Marselisborg gymnasium 8 klasser  

 Risskov Gymnasium: 9 klasser  

 Skanderborg Gymnasium: 8 klasser  

 Viby Gymnasium: 8 klasser  

 Aarhus Gymnasium, Tilst: 4 klasser  

 Aarhus Gymnasium, Dollerupvej: 3 klasser  

 Aarhus Katedralskole: 9 klasser  

 Aarhus Statsgymnasium: 9 klasser 

  

Med dette forslag skal 417 elever og 71 KUO-elever fordeles. Det bemærkes, at der 

samlet er ledig kapacitet i Fordelingsudvalg Øst, jf. ovenstående tabel: Ansøgertal til 

fordelingsudvalg Øst. Det betyder, at der er plads til alle ansøgere på et af gymnasierne i 

optageområdet. Fordelingsudvalg Øst træffer den konkrete beslutning om, hvilket gym-

nasium ansøgeren fordeles til. Det afhænger bl.a. af ansøgers afstand til det ansøgte 

gymnasium og ansøgerens evt. prioriteter. Det betyder i praksis, at elever med bopæl 

tæt på det ansøgte gymnasium bliver valgt frem for elever, der bor længere væk. Elever 

der udvælges til fordeling på baggrund af transportafstand til det ansøgte gymnasium, 

vil blive tildelt plads på det nærmeste gymnasium med ledig kapacitet.   

  

Spor 2: Nedlæggelse af Aarhus Gymnasiums udbud på Dollerupvej og udvidelse af kapa-

citeten på Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium 

For det første kan der tages udgangspunkt i, at Aarhus Gymnasium for andet år i træk 

ikke har fået et elevgrundlag, der sikrer et økonomisk og fagligt bæredygtigt gymnasi-

um. Det kan derfor overvejes at indstille til ministeren, at Aarhus Gymnasiums udbud på 

Dollerupvej nedlægges, og at denne kapacitet i stedet flyttes til Aarhus Katedralskole, 

Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium, sådan at disse gymnasier får 

hver en ekstra klasse. Disse tre gymnasier tilgodeses med baggrund i, at de er væsent-

ligt overansøgte, og således at gymnasierne i Aarhus stilles lige, ved at gymnasier med 

kapacitetsloft alle får en kapacitetsnedsættelse på en klasse. Det bemærkes, at Aarhus 

Statsgymnasium også er et overansøgt gymnasium. Aarhus Statsgymnasium har i de 

senere år oplevet et stigende elevtal trods faldet fra 2019/20 til 2020/21. I samme peri-

ode har der været et vigende elevtal på Aarhus Gymnasium, Tilst. Det er administratio-

nens vurdering, at et bæredygtigt elevgrundlag på Aarhus Gymnasium, Tilst forudsætter, 

at der ikke aktuelt sker en udvidelse af kapaciteten på Aarhus Statsgymnasium Med det 

samlede antal ansøgere til Aarhus-gymnasierne vil det stadig være muligt at tilføre Viby 

Gymnasium et tilstrækkeligt elevgrundlag. 

  

Med dette forslag vil kapaciteten på gymnasierne i Aarhus, Skanderborg og Favrskov 

være som følger:  
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 Egaa Gymnasium: 9 klasser 

 Favrskov Gymnasium: 9 klasser 

 Marselisborg gymnasium 9 klasser 

 Risskov Gymnasium: 9 klasser 

 Skanderborg Gymnasium: 9 klasser 

 Viby Gymnasium: 8 klasser 

 Aarhus Gymnasium, Tilst: 4 klasser 

 Aarhus Gymnasium, Dollerupvej: 0 klasser 

 Aarhus Katedralskole: 10 klasser 

 Aarhus Statsgymnasium: 9 klasser 

  

Med dette forslag skal 344 elever og 71 KUO-elever fordeles. Det bemærkes, at der er et 

lavere antal elever til fordeling i forslaget i spor 2 i forhold til både spor 1 og spor 3. Det 

betyder, at flere ansøgere kan få opfyldt deres 1. prioritet med dette forslag.  

  

Spor 3: Udvidelse af kapaciteten på Skanderborg Gymnasium 

En anden mulighed er at tage udgangspunkt i, at Skanderborg Gymnasium har fået et 

stigende antal ansøgere, svarende til en ekstra klasse i forhold til tildelte kapacitet. Så-

fremt Skanderborg Gymnasium tildeles en ekstra klasse, har Skanderborg Gymnasium 

mulighed for at optage alle 1. prioritetsansøgninger for skoleåret 2020-2021. Dette vur-

deres ikke at have betydning for Viby Gymnasium, som vil kunne tilføres tilstrækkeligt 

med elever fra de Aarhus gymnasier, der er overansøgte.  

  

Med dette forslag vil kapaciteten på gymnasierne i Aarhus, Skanderborg og Favrskov 

være som følger:  

  

 Egaa Gymnasium: 9 klasser 

 Favrskov Gymnasium: 9 klasser 

 Marselisborg gymnasium 8 klasser 

 Risskov Gymnasium: 9 klasser 

 Skanderborg Gymnasium: 9 klasser 

 Viby Gymnasium: 8 klasser 

 Aarhus Gymnasium, Tilst: 4 klasser 

 Aarhus Gymnasium, Dollerupvej: 3 klasser 

 Aarhus Katedralskole: 9 klasser 

 Aarhus Statsgymnasium: 9 klasser 

  

Med dette forslag skal 388 elever og 71 KUO-elever fordeles. Den primære betydning af 

dette forslag er, at udelukkende Skanderborg Gymnasium kan optage flere 1. prioritets-
ansøgere end i regionrådets nuværende beslutning.  

  

Tidligere indstillinger: 

Direktionen indstillede, 

at søgetallene til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst drøftes, og 

  

at henvendelsen fra Dansk Folkeparti om kapacitetsloft drøftes. 

 

Udvalg for regional udvikling indstillede,  

at regionsrådet indstiller til ministeren, at Aarhus Gymnasiums udbud på Dollerupvej 

nedlægges, og  
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at regionsrådet desuden indstiller til ministeren, at denne kapacitet i stedet flyttes til 

Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium, sådan at 

disse gymnasier får hver en ekstra klasse (jf. spor 2 i sagsfremstillingen).  

  

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.  

 

Beslutning 

 

SF og Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag til 2. at: 

”at regionsrådet desuden indstiller til ministeren, at denne kapacitet flyttes til Aarhus 

Gymnasium Tilst, Skanderborg Gymnasium og Marselisborg Gymnasium med hver én 

klasse.” 

  

For forslaget stemte SF og Enhedslisten, mens de øvrige medlemmer stemte imod. For-

slaget blev dermed ikke vedtaget. 

  

Indstillingen blev vedtaget. 

  

SF og Enhedslisten stemte imod, da de mener, at flertallets beslutning ikke giver de 

bedst mulige forudsætninger for at opnå en bedre elevfordeling i Århus-området og kan 

true muligheden for at bevare et gymnasielt tilbud i Tilst. 

 

Tidligere politisk behandling 

 

Regionsrådet vedtog på møde den 29. januar 2020 at fastlægge lokale elevfordelings-

regler for fordelingsudvalg Øst samt at pålægge en række kapacitetslofter for skoleåret 

2020-2021.  

Bilag 

 Henvendelse fra Steen Thomsen 

 Ansøgertal til de almene gymnasier og HF 

 Brev til regionsrådsformændene 

 Bilag til regionsrådsformændene 

 Notat om kapacitetsfastlæggelse 2020 
 Notat med svar på spørgsmål  
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Kære Annette Ernst Lauridsen
 
Hermed fremsendes Anders Kühnaus svar på dine henvendelser af 24. marts.
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
 
 
Fra: Annette Ernst Lauridsen [mailto:ael@aarhustech.dk] 
Sendt: 24. marts 2020 15:07
Til: Anders Kühnau; Flemming Knudsen; Jørgen Nørby
Emne: VS: STX kapacitet og udbud på AARHUS TECH
 
Kære alle
Lige en tilføjelse. Vi har været tilbage i brevet fra Undervisningsministeriet  om godkendelse af fusionen, og om udbud står der følgende:
 
Udbud af uddannelser
De fusionerende institutioners udbud fastholdes indtil der meddeles nye
udbudsgodkendelser ved kommende udbudsrunder. For så vidt angår
udbuddenes stedlige placering har Langkaer Gymnasium og Aarhus Tech
ansøgt om at flytte såvel erhvervsuddannelsesudbud som gymnasiale
udbud internt mellem institutionernes adresser med henblik på at skabe
en balance mellem de to udbudssteder.
Stx og htx
Styrelsen har d. 22. marts 2018 modtaget ansøgning - inklusiv regionsrådsindstilling
og udtalelser fra stedlige interessenter - om udbud af htx
på Langkaer Gymnasiums nuværende adresse i Tilst (Aarhus V) og stx
på Aarhus Techs adresse på Dollerupvej (Aarhus C).
Regionsrådet i Region Midtjylland har indstillet, at ansøgningen om nye
stedlige placeringer af henholdsvis htx i Tilst og stx i Aarhus C imødekommes.
Regionens indstilling vedrørende stx er dog forudsat, at oprettede
stx-pladser i Aarhus C (Campus C) ikke overstiger antallet af oprettede
stx-pladser i Tilst (Campus V).
På baggrund af regionens indstilling meddeles det hermed, at styrelsen
godkender ansøgningen om at etablere et nyt udbud af henholdsvis htx
og stx fra skoleåret 2019/20 på det af regionsrådet indstillede vilkår om,
at antallet af optagede elever på uddannelsen til almen studentereksamen
til gennemførelse – i det væsentligste – af uddannelsen på det nye ud5
dannelsessted i Aarhus C (Campus C) ikke overstiger antallet af optagede
elever på samme uddannelse til gennemførelse – i det væsentligste – af
uddannelse på uddannelsesstedet i Tilst (Campus V). I forhold til ansøgning
til og optagelse på uddannelsen til almen studentereksamen betyder
dette, at ansøgere skal ansøge om optagelse på institutionen (under et) og
at elevfordeling og optagelse af optagelsesberettigede ansøgere vil skulle
ske til institutionen, hvorefter institutionen selv træffer beslutning om
fordelingen af de nye elever på de to uddannelsessteder, således at ovennævnte
vilkår overholdes. Dette er ikke til hinder for, at institutionen266
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giver ansøgere mulighed for i deres ansøgning at angive deres foretrukne
uddannelsessted.
 
Vi er selvfølgelig uforstående overfor den nye udvikling i sagen, og henleder opmærksomheden på ovennævnte, som vi ikke kan få til at passe med
jeres indstilling.
 
Med venlig hilsen
Annette Ernst Lauridsen
Direktør  
AARHUS TECH

M 22234595 
E ael@aarhustech.dk
T 89373533

aarhustech.dk
 
Fra: Annette Ernst Lauridsen 
Sendt: 24. marts 2020 12:52
Til: 'kuhnau@rr.rm.dk' <kuhnau@rr.rm.dk>; 'flemming.knudsen@rr.rm.dk' <flemming.knudsen@rr.rm.dk>; 'jorgen.norby@rr.rm.dk'
<jorgen.norby@rr.rm.dk>
Cc: Bo Sejer Frandsen <bsf@itforum.dk>
Emne: STX kapacitet og udbud på AARHUS TECH
 
Kære Anders Kühnau, Jørgen Nørby og Flemming Knudsen
 
AARHUS TECH har tilfældigt opdaget, at Udvalg for regional udvikling på deres møde mandag i denne uge har besluttet at ændre den indstilling, som
allerede er vedtaget af regionsrådet og indsendt til undervisningsministeriet omkring STX-kapacitet og udbud i Aarhus og omegn.
 
Med den nye indstilling, som fremgår af såvel referat fra mødet og af artikel i JP Aarhus ”AARHUS GYMNASIUM Dollerupvej lukker”– så ændrer det
fundamentalt ved muligheden for at indfri visionen bag fusionen og ved muligheden for at etablere et pædagogisk bæredygtigt undervisningsmiljø
på adressen i Tilst.
 
Visionen bag fusionen er bedre og bredere uddannelsestilbud til de unge i Aarhus. Visionen er etablering af én indgang til en forskellighed af
ungdomsuddannelser i attraktive ungemiljøer, der i højere grad end i dag matcher de uddannelsesbehov gruppen har, udfordrer deres
uddannelsesvalg og fastholder de unge i uddannelse. AARHUS TECH har i dag en bred uddannelsesportefølje og en geografisk udbredelse, der gør
det muligt at uddannelsesdække hele Aarhus med almene og tekniske uddannelser. AARHUS TECH kan med fusionen og visionen bag således sikre,
at der fortsat er en levedygtig og attraktiv ungdomsuddannelsesinstitution i Aarhus Vest.
 
Det er vigtigt, at I som beslutningstagere kender konsekvensen af den nye beslutning – som ikke burde være ukendt, da AARHUS TECH også har
fremført konsekvenserne tidligere i forbindelse med første behandling af denne sag. Det vil medføre, at hele grundlaget for fusionen og visionen
bag denne ikke kan gennemføres. Det er ikke muligt at oppebære de ideer og visioner, som bar fusionen igennem hos både embedsmænd og
politikere, og som alle var enige om, var det, der skulle til for at vende en negativ udvikling i Aarhus Vest. Den samfundsmæssige vinkel bag
fusionen har der så til gengæld ikke været forståelse for hos byens øvrige STX institutioner, og den megen negative omtale har resulteret i lave
søgetal i det første reelle ansøgningsår.
 
Med den nye indstilling, ser såvel bestyrelsen som direktionen ind i et senarie, som ikke kan ende lykkeligt, og vi vil kunne se os nødsaget til at
lukke uddannelsesudbuddet i Tilst og afvikle STX, HF og IB da vi ikke kan se, at perspektiverne i fusionen vil kunne indfries. Dette understøttes også
af, et vi pt. har et stort millionunderskud på aktiviteten, og med den løsning der lægges op til, vil vi ikke kunne drive aktiviteten uden mange år frem,
at tage ressourcer fra EUD og HTX for at kunne drive STX – som hånden på hjertet ikke er noget, de øvrige STX institutioner støtter op om.
 
Med den indstilling til kapacitet på AARHUS GYMNASIUM der var anført i godkendelsen af fusionen fra Undervisningsministeriet (3+3 klasser), og den
indstilling til kapacitet der blev vedtaget på regionsrådsmødet i januar (3+4 klasser), ville vi kunne etablere en helt ny form for
ungdomsuddannelsesinstitution, som var vores bevægegrund for fusionen mellem Langkaer Gymnasium og AARHUS TECH – ikke over nat – men over
tid. Det er denne mulighed, der bliver sat en brat stopper for med det nye forslag om at nedlukke Dollerupvej og flytte denne kapacitet til de andre
midtbygymnasier. Der har ikke været en dialog med AARHUS TECH om dette forslag eller om alternativer. Dette finder vi er meget beklageligt – vi
ønsker dialog.
 
Derfor en appel – hold fast i den oprindelige beslutning, som ville give bæredygtige og pædagogisk forsvarlige udbud på tværs af Aarhus, også i vest.
På vegne af bestyrelsesformand Bo Sejer Frandsen, DI
Med venlig hilsen
Annette Ernst Lauridsen
Direktør  
AARHUS TECH

M 22234595 
E ael@aarhustech.dk
T 89373533
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Aarhus Tech  
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8200 Aarhus N 

 
 
 
 
Kære Annette Lauridsen 
 
Tak for din henvendelse vedrørende stx-kapacitet og udbud på Aar-
hus Tech. På baggrund af de nye ansøgertal fandt regionsrådet det 
nødvendigt at revurdere den tidligere beslutning om kapacitet. Der 
har været en meget kort proces, fra de endelige ansøgertal var kend-
te til den politiske behandling af sagen, og det har derfor ikke været 
muligt at inddrage de berørte gymnasier i løbet af denne korte perio-
de.  
 
Der har været en stor søgning til de gymnasier, som har fået pålagt 
kapacitetsloft, hvilket betyder, at der skal flyttes et væsentlig større 
antal elever end tidligere. Samtidig har flere elever også søgt deres 
lokale gymnasium, blandt andre har Skanderborg Gymnasium fået 
flere ansøgere, hvorfor der ikke er ledig kapacitet i et geografisk stør-
re område omkring Aarhus. Såfremt kapaciteten ikke øges igen på 
flere af gymnasierne i Aarhus og i Skanderborg, kan det derfor have 
som konsekvens, at flere elevers transporttid øges betragteligt.   
 
Samtidig kan vi se, at Aarhus Gymnasiums udbud i midtbyen for an-
det år i træk har et lavt ansøgertal med kun 16 ansøgere, ligesom 
stx-udbuddet måtte lukkes i efteråret 2019. Det er derfor regionsrå-
dets vurdering, at der ikke er behov for eller efterspørgsel efter dette 
stx-udbud i midtbyen, og at denne kapacitet i stedet bør flyttes til 
andre gymnasier. 
 
Regionsrådets beslutning om justering af kapaciteten omfatter imid-
lertid ikke kapaciteten på Aarhus Gymnasium Tilst, som fortsat vil 
have en kapacitet på 118 elever. Det er regionsrådets vurdering, at 
det herved fortsat vil være muligt at opretholde et fagligt og økono-
misk bæredygtigt stx-udbud i Aarhus Vest. 
 
På denne baggrund besluttede regionsrådet på mødet den 25. marts 
2020 at indstille til ministeriet, at Aarhus Gymnasiums udbud på Dol-

269



 

Side 2

lerupvej lukkes, og at kapaciteten i stedet flyttes til Marselisborg 
Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Skanderborg Gymnasium, såle-
des at disse gymnasier får hver en klasse mere.  
 
 
Venlig hilsen 

 
Anders Kühnau 
Regionsrådsformand 
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Til regionsrådet
 
Hermed fremsendes til orientering Anders Kühnaus svar til Aarhus Tech vedr. STX kapacitet og udbud på AARHUS TECH.
 
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
Fra: Jette Kristensen 
Sendt: 27. marts 2020 13:12
Til: 'Annette Ernst Lauridsen'
Cc: Ruth Irene Strøm; Jette Kristensen; Birthe Juhl; Bob Nielsen; Ditte Rask Rasmussen; Inge Jochumsen; Lennart Hjørnholm; Leon Hiitola Iversen; Marianne
Bengtson; Poul Carstensen; Sofie Frank Nielsen
Emne: Svar vedr. STX kapacitet og udbud på AARHUS TECH
 
Kære Annette Ernst Lauridsen
 
Hermed fremsendes Anders Kühnaus svar på dine henvendelser af 24. marts.
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
 
 
Fra: Annette Ernst Lauridsen [mailto:ael@aarhustech.dk] 
Sendt: 24. marts 2020 15:07
Til: Anders Kühnau; Flemming Knudsen; Jørgen Nørby
Emne: VS: STX kapacitet og udbud på AARHUS TECH
 
Kære alle
Lige en tilføjelse. Vi har været tilbage i brevet fra Undervisningsministeriet  om godkendelse af fusionen, og om udbud står der følgende:
 
Udbud af uddannelser
De fusionerende institutioners udbud fastholdes indtil der meddeles nye
udbudsgodkendelser ved kommende udbudsrunder. For så vidt angår
udbuddenes stedlige placering har Langkaer Gymnasium og Aarhus Tech
ansøgt om at flytte såvel erhvervsuddannelsesudbud som gymnasiale
udbud internt mellem institutionernes adresser med henblik på at skabe
en balance mellem de to udbudssteder.
Stx og htx273
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Styrelsen har d. 22. marts 2018 modtaget ansøgning - inklusiv regionsrådsindstilling
og udtalelser fra stedlige interessenter - om udbud af htx
på Langkaer Gymnasiums nuværende adresse i Tilst (Aarhus V) og stx
på Aarhus Techs adresse på Dollerupvej (Aarhus C).
Regionsrådet i Region Midtjylland har indstillet, at ansøgningen om nye
stedlige placeringer af henholdsvis htx i Tilst og stx i Aarhus C imødekommes.
Regionens indstilling vedrørende stx er dog forudsat, at oprettede
stx-pladser i Aarhus C (Campus C) ikke overstiger antallet af oprettede
stx-pladser i Tilst (Campus V).
På baggrund af regionens indstilling meddeles det hermed, at styrelsen
godkender ansøgningen om at etablere et nyt udbud af henholdsvis htx
og stx fra skoleåret 2019/20 på det af regionsrådet indstillede vilkår om,
at antallet af optagede elever på uddannelsen til almen studentereksamen
til gennemførelse – i det væsentligste – af uddannelsen på det nye ud5
dannelsessted i Aarhus C (Campus C) ikke overstiger antallet af optagede
elever på samme uddannelse til gennemførelse – i det væsentligste – af
uddannelse på uddannelsesstedet i Tilst (Campus V). I forhold til ansøgning
til og optagelse på uddannelsen til almen studentereksamen betyder
dette, at ansøgere skal ansøge om optagelse på institutionen (under et) og
at elevfordeling og optagelse af optagelsesberettigede ansøgere vil skulle
ske til institutionen, hvorefter institutionen selv træffer beslutning om
fordelingen af de nye elever på de to uddannelsessteder, således at ovennævnte
vilkår overholdes. Dette er ikke til hinder for, at institutionen
giver ansøgere mulighed for i deres ansøgning at angive deres foretrukne
uddannelsessted.
 
Vi er selvfølgelig uforstående overfor den nye udvikling i sagen, og henleder opmærksomheden på ovennævnte, som vi ikke kan få til at passe med
jeres indstilling.
 
Med venlig hilsen
Annette Ernst Lauridsen
Direktør  
AARHUS TECH

M 22234595 
E ael@aarhustech.dk
T 89373533

aarhustech.dk
 
Fra: Annette Ernst Lauridsen 
Sendt: 24. marts 2020 12:52
Til: 'kuhnau@rr.rm.dk' <kuhnau@rr.rm.dk>; 'flemming.knudsen@rr.rm.dk' <flemming.knudsen@rr.rm.dk>; 'jorgen.norby@rr.rm.dk'
<jorgen.norby@rr.rm.dk>
Cc: Bo Sejer Frandsen <bsf@itforum.dk>
Emne: STX kapacitet og udbud på AARHUS TECH
 
Kære Anders Kühnau, Jørgen Nørby og Flemming Knudsen
 
AARHUS TECH har tilfældigt opdaget, at Udvalg for regional udvikling på deres møde mandag i denne uge har besluttet at ændre den indstilling, som
allerede er vedtaget af regionsrådet og indsendt til undervisningsministeriet omkring STX-kapacitet og udbud i Aarhus og omegn.
 
Med den nye indstilling, som fremgår af såvel referat fra mødet og af artikel i JP Aarhus ”AARHUS GYMNASIUM Dollerupvej lukker”– så ændrer det
fundamentalt ved muligheden for at indfri visionen bag fusionen og ved muligheden for at etablere et pædagogisk bæredygtigt undervisningsmiljø
på adressen i Tilst.
 
Visionen bag fusionen er bedre og bredere uddannelsestilbud til de unge i Aarhus. Visionen er etablering af én indgang til en forskellighed af
ungdomsuddannelser i attraktive ungemiljøer, der i højere grad end i dag matcher de uddannelsesbehov gruppen har, udfordrer deres
uddannelsesvalg og fastholder de unge i uddannelse. AARHUS TECH har i dag en bred uddannelsesportefølje og en geografisk udbredelse, der gør
det muligt at uddannelsesdække hele Aarhus med almene og tekniske uddannelser. AARHUS TECH kan med fusionen og visionen bag således sikre,
at der fortsat er en levedygtig og attraktiv ungdomsuddannelsesinstitution i Aarhus Vest.
 
Det er vigtigt, at I som beslutningstagere kender konsekvensen af den nye beslutning – som ikke burde være ukendt, da AARHUS TECH også har
fremført konsekvenserne tidligere i forbindelse med første behandling af denne sag. Det vil medføre, at hele grundlaget for fusionen og visionen
bag denne ikke kan gennemføres. Det er ikke muligt at oppebære de ideer og visioner, som bar fusionen igennem hos både embedsmænd og
politikere, og som alle var enige om, var det, der skulle til for at vende en negativ udvikling i Aarhus Vest. Den samfundsmæssige vinkel bag
fusionen har der så til gengæld ikke været forståelse for hos byens øvrige STX institutioner, og den megen negative omtale har resulteret i lave
søgetal i det første reelle ansøgningsår.
 
Med den nye indstilling, ser såvel bestyrelsen som direktionen ind i et senarie, som ikke kan ende lykkeligt, og vi vil kunne se os nødsaget til at
lukke uddannelsesudbuddet i Tilst og afvikle STX, HF og IB da vi ikke kan se, at perspektiverne i fusionen vil kunne indfries. Dette understøttes også
274



af, et vi pt. har et stort millionunderskud på aktiviteten, og med den løsning der lægges op til, vil vi ikke kunne drive aktiviteten uden mange år frem,
at tage ressourcer fra EUD og HTX for at kunne drive STX – som hånden på hjertet ikke er noget, de øvrige STX institutioner støtter op om.
 
Med den indstilling til kapacitet på AARHUS GYMNASIUM der var anført i godkendelsen af fusionen fra Undervisningsministeriet (3+3 klasser), og den
indstilling til kapacitet der blev vedtaget på regionsrådsmødet i januar (3+4 klasser), ville vi kunne etablere en helt ny form for
ungdomsuddannelsesinstitution, som var vores bevægegrund for fusionen mellem Langkaer Gymnasium og AARHUS TECH – ikke over nat – men over
tid. Det er denne mulighed, der bliver sat en brat stopper for med det nye forslag om at nedlukke Dollerupvej og flytte denne kapacitet til de andre
midtbygymnasier. Der har ikke været en dialog med AARHUS TECH om dette forslag eller om alternativer. Dette finder vi er meget beklageligt – vi
ønsker dialog.
 
Derfor en appel – hold fast i den oprindelige beslutning, som ville give bæredygtige og pædagogisk forsvarlige udbud på tværs af Aarhus, også i vest.
På vegne af bestyrelsesformand Bo Sejer Frandsen, DI
Med venlig hilsen
Annette Ernst Lauridsen
Direktør  
AARHUS TECH

M 22234595 
E ael@aarhustech.dk
T 89373533

aarhustech.dk
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Aarhus Tech  
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8200 Aarhus N 

 
 
 
 
Kære Annette Lauridsen 
 
Tak for din henvendelse vedrørende stx-kapacitet og udbud på Aar-
hus Tech. På baggrund af de nye ansøgertal fandt regionsrådet det 
nødvendigt at revurdere den tidligere beslutning om kapacitet. Der 
har været en meget kort proces, fra de endelige ansøgertal var kend-
te til den politiske behandling af sagen, og det har derfor ikke været 
muligt at inddrage de berørte gymnasier i løbet af denne korte perio-
de.  
 
Der har været en stor søgning til de gymnasier, som har fået pålagt 
kapacitetsloft, hvilket betyder, at der skal flyttes et væsentlig større 
antal elever end tidligere. Samtidig har flere elever også søgt deres 
lokale gymnasium, blandt andre har Skanderborg Gymnasium fået 
flere ansøgere, hvorfor der ikke er ledig kapacitet i et geografisk stør-
re område omkring Aarhus. Såfremt kapaciteten ikke øges igen på 
flere af gymnasierne i Aarhus og i Skanderborg, kan det derfor have 
som konsekvens, at flere elevers transporttid øges betragteligt.   
 
Samtidig kan vi se, at Aarhus Gymnasiums udbud i midtbyen for an-
det år i træk har et lavt ansøgertal med kun 16 ansøgere, ligesom 
stx-udbuddet måtte lukkes i efteråret 2019. Det er derfor regionsrå-
dets vurdering, at der ikke er behov for eller efterspørgsel efter dette 
stx-udbud i midtbyen, og at denne kapacitet i stedet bør flyttes til 
andre gymnasier. 
 
Regionsrådets beslutning om justering af kapaciteten omfatter imid-
lertid ikke kapaciteten på Aarhus Gymnasium Tilst, som fortsat vil 
have en kapacitet på 118 elever. Det er regionsrådets vurdering, at 
det herved fortsat vil være muligt at opretholde et fagligt og økono-
misk bæredygtigt stx-udbud i Aarhus Vest. 
 
På denne baggrund besluttede regionsrådet på mødet den 25. marts 
2020 at indstille til ministeriet, at Aarhus Gymnasiums udbud på Dol-
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lerupvej lukkes, og at kapaciteten i stedet flyttes til Marselisborg 
Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Skanderborg Gymnasium, såle-
des at disse gymnasier får hver en klasse mere.  
 
 
Venlig hilsen 

 
Anders Kühnau 
Regionsrådsformand 
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Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K

Revurdering af kapacitetstilpasning i Aarhus-området

Regionsrådet indstillede den 3. februar 2020 til Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet, at der blev fastlagt kapacitetslofter for flere gym-
nasier i Aarhus-området. Region Midtjylland har netop modtaget be-
sked om, at ministeriet har fulgt regionsrådets indstilling.

Regionsrådet er helt enig i, at der er behov for en skarp kapacitets-
styring for at sikre økonomisk bæredygtige og fagligt stærke gymna-
sier. Det har også været en prioritet for regionsrådet at sikre, at de 
stærke gymnasier tager et medansvar for de sociale udfordringer, 
som en række af gymnasierne oplever. Regionsrådet ønsker også et 
fokus på, at den enkelte studerende ikke oplever en unødig lang 
transportafstand til det gymnasium, som de bliver optaget på.

Regionsrådet har derfor, på baggrund af de aktuelle ansøgertal for 
det kommende skoleår, revurderet regionsrådets beslutning af 29. 
januar 2020 om kapacitetslofter. Overordnet er det positivt, at der i 
år er en stigende søgning uden for Aarhus til de mindre gymnasier. I 
Aarhus oplever Viby Gymnasium en halvering i søgetallet, ligesom 
Aarhus Gymnasium, Dollerupvej har fået et meget beskedent antal 
ansøgere. Der har været en stor søgning til de gymnasier, som har 
fået pålagt kapacitetsloft, hvilket betyder, at der skal flyttes et væ-
sentlig større antal elever end tidligere. Samtidig har flere elever og-
så søgt deres lokale gymnasium, blandt andre har Skanderborg Gym-
nasium fået flere ansøgere, hvorfor der ikke er ledig kapacitet i et 
geografisk større område omkring Aarhus. Såfremt kapaciteten ikke 
øges igen på flere af gymnasierne i Aarhus og i Skanderborg, kan det 
derfor have som konsekvens, at flere elevers transporttid øges be-
tragteligt.  

For andet år i træk ses det samtidig, at Aarhus Gymnasiums udbud i 
Aarhus midtby har et lavt ansøgertal (16 ansøgere). Gymnasiet fik 
sidste år 11 ansøgere og måtte lukke stx-udbuddet i efteråret 2019. 
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Det er derfor regionsrådets vurdering, at der ikke er behov for eller 
efterspørgsel efter dette stx-udbud i midtbyen, og at denne kapacitet 
i stedet bør flyttes til andre gymnasier.

Regionsrådet har på den baggrund vedtaget at indstille til ministeriet, 
at Aarhus Gymnasiums udbud i midtbyen (Dollerupvej) lukkes, og at 
kapaciteten i stedet flyttes til Marselisborg Gymnasium, Aarhus Ka-
tedralskole og Skanderborg Gymnasium, således at disse gymnasier 
får hver en klasse mere.

Jeg vedlægger dagsordenspunkt fra mødet i regionsrådet den 25. 
marts.

Jeg vil derfor foreslå, at vi får aftalt et møde hurtigst muligt, hvor jeg 
kan redegøre yderligere for regionsrådets nye indstilling. 
 

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Aarhus Tech 
Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

Kære Annette Lauridsen

Tak for din henvendelse vedrørende stx-kapacitet og udbud på Aar-
hus Tech. På baggrund af de nye ansøgertal fandt regionsrådet det 
nødvendigt at revurdere den tidligere beslutning om kapacitet. Der 
har været en meget kort proces, fra de endelige ansøgertal var kend-
te til den politiske behandling af sagen, og det har derfor ikke været 
muligt at inddrage de berørte gymnasier i løbet af denne korte perio-
de. 

Der har været en stor søgning til de gymnasier, som har fået pålagt 
kapacitetsloft, hvilket betyder, at der skal flyttes et væsentlig større 
antal elever end tidligere. Samtidig har flere elever også søgt deres 
lokale gymnasium, blandt andre har Skanderborg Gymnasium fået 
flere ansøgere, hvorfor der ikke er ledig kapacitet i et geografisk stør-
re område omkring Aarhus. Såfremt kapaciteten ikke øges igen på 
flere af gymnasierne i Aarhus og i Skanderborg, kan det derfor have 
som konsekvens, at flere elevers transporttid øges betragteligt.  

Samtidig kan vi se, at Aarhus Gymnasiums udbud i midtbyen for an-
det år i træk har et lavt ansøgertal med kun 16 ansøgere, ligesom 
stx-udbuddet måtte lukkes i efteråret 2019. Det er derfor regionsrå-
dets vurdering, at der ikke er behov for eller efterspørgsel efter dette 
stx-udbud i midtbyen, og at denne kapacitet i stedet bør flyttes til 
andre gymnasier.

Regionsrådets beslutning om justering af kapaciteten omfatter imid-
lertid ikke kapaciteten på Aarhus Gymnasium Tilst, som fortsat vil 
have en kapacitet på 118 elever. Det er regionsrådets vurdering, at 
det herved fortsat vil være muligt at opretholde et fagligt og økono-
misk bæredygtigt stx-udbud i Aarhus Vest.

På denne baggrund besluttede regionsrådet på mødet den 25. marts 
2020 at indstille til ministeriet, at Aarhus Gymnasiums udbud på Dol-
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lerupvej lukkes, og at kapaciteten i stedet flyttes til Marselisborg 
Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Skanderborg Gymnasium, såle-
des at disse gymnasier får hver en klasse mere. 

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst 

Kapacitetsfastsættelse i fordelingsudvalg Øst

Regionsrådet behandlede på deres møde den 25. marts de nye ansø-
gertal for 2020 og fandt på baggrund heraf det nødvendigt, at revur-
dere den tidligere beslutning om kapacitet. Det har været en meget 
kort proces, fra de endelige ansøgertal var kendte til den politiske 
behandling af sagen, og det har derfor ikke været muligt at inddrage 
de berørte gymnasier i processen i løbet af denne korte periode. 

Det fremgik af de nye søgetal, at der har været en stor søgning til de 
gymnasier, som har fået pålagt kapacitetsloft, hvilket betyder, at der 
skal flyttes et væsentlig større antal elever end tidligere. Samtidig har 
flere elever også søgt deres lokale gymnasium, hvor blandt andre 
Skanderborg Gymnasium har fået flere ansøgere, og der er derfor 
ikke ledig kapacitet i et geografisk større område omkring Aarhus. 
Såfremt kapaciteten ikke øges igen på flere af gymnasierne i Aarhus 
og på Skanderborg Gymnasium, kan det derfor have som konsekvens 
at flere elevers transporttid øges betragteligt.  

Samtidig ses det, at Aarhus Gymnasiums udbud i midtbyen for andet 
år i træk har et lavt ansøgertal med kun 16 ansøgere. Det er derfor 
regionsrådets vurdering, at der ikke er behov for eller efterspørgsel 
efter dette stx-udbud i midtbyen, og at denne kapacitet i stedet bør 
flyttes til andre gymnasier.

På den baggrund vedtog regionsrådet at indstille til ministeriet, at 
Aarhus Gymnasiums udbud på Dollerupvej lukkes, og at kapaciteten i 
stedet flyttes til Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole og 
Skanderborg Gymnasium, således at disse gymnasier får hver en 
klasse mere. Med denne beslutning sikres det fortsat, at der kan op-
retholdes faglige og økonomisk bæredygtige gymnasier i Viby og 
Tilst.

Jeg vil nu henvende mig til undervisningsministeren og anmode om, 
at afgørelsen om kapacitetslofter på de berørte gymnasier tages op til 
fornyet behandling. Vi vil bestræbe os på at få en hurtig afklaring, 
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således at alle ansøgere kan få besked om pladsreservation senest 
den 1. maj 2020.

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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1. Ansøgertal til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst

Resumé

Regionsrådet vedtog på møde i januar 2020 at pålægge kapacitetslofter for flere gymna-
sier i Aarhus-området samt for Skanderborg og Favrskov Gymnasier. Kapacitetslofterne 
skal godkendes af Undervisningsministeriet, men der er endnu ikke truffet en endelig 
afgørelse. De endelige ansøgertal for de almengymnasiale uddannelser foreligger nu. 
Ansøgertallene er opgjort pr. 15. marts 2020. 

Direktionen indstiller,

at søgetallene til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst drøftes, og
 
at henvendelsen fra Dansk Folkeparti om kapacitetsloft drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 29. januar 2020, at kapaciteten på Skanderborg 
Gymnasium, Favrskov Gymnasium og fem gymnasier i Aarhus (Marselisborg Gymnasi-
um, Egaa Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole og Risskov Gym-
nasium) bliver sat ned med en klasse i forhold til indeværende års kapacitet. 
 
Udvalg for regional udvikling drøftede på møde den 9. marts 2020 de foreløbige ansø-
gertal til gymnasierne i Aarhus-området. Da de endelige ansøgertal først ville blive kendt 
efter den 15. marts, vedtog udvalget at afvente disse tal og afholde et ekstraordinært 
møde den 23. marts med det formål at behandle ansøgertal og kapacitetslofter.
 
Desuden har regionsrådsmedlem Steen Thomsen fra Dansk Folkeparti rettet henvendelse 
til regionsrådet og anmodet om, at regionsrådets beslutning om kapacitetslofter revurde-
res, således at Skanderborg Gymnasium beholder ni klasser. Henvendelsen er vedlagt. 
 
Det er Undervisningsministeriet, der skal godkende kapacitetsfastsættelsen og herunder 
de foreslåede kapacitetslofter. Ministeriet har haft kapacitetslofterne i høring hos de be-
rørte gymnasier med høringsfrist den 18. februar 2020, men ministeren har endnu ikke 
truffet endelig afgørelse. Danske Regioner har på vegne af regionerne kontaktet ministe-
riet for at få en tilbagemelding på, hvornår der kan forventes en afgørelse, da det ikke 
har været muligt for administrationen i Region Midtjylland at få en tilbagemelding.
 
Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er nu udløbet, og de endelige ansøgertal er 
tilgængelige. I henhold til optagelsesbekendtgørelsen skal eleverne senest den 1. maj 
2020 have besked om, hvilket gymnasium de har fået reserveret en plads på. Gymnasi-
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erne i Region Midtjylland havde oprindeligt aftalt en tidsplan, hvorefter eleverne skulle 
have besked om reservation af plads den 3. april 2020. Denne tidsplan er nu udskudt i 
fordelingsudvalg Øst efter ønske fra fordelingsudvalget selv, da man afventer ministe-
rens beslutning vedrørende kapacitetsfastsættelsen. Ifølge den justerede tidsplan skal 
eleverne have besked senest den 24. april 2020.
 
Ansøgertal til fordelingsudvalg Øst
De samlede ansøgertal for gymnasierne i fordelingsudvalg Øst fremgår af nedenstående 
tabel. Tabellen viser den af regionsrådet indstillede kapacitet på mødet i januar, svaren-
de til det beskrevne spor 1 sidst i dagsordenspunktet. 
 
Ansøgertallene er 1. prioritetsansøgere og omfatter også ansøgere, der skal til optagel-
sesprøve, ikke er erklæret uddannelsesparate, udsættere (elever, der søger om optagel-
sen i år, men ønsker at udskyde skolestart til det efterfølgende skoleår) m.v.  På bag-
grund af dette vil der være et ikke ubetydeligt frafald frem til skolestart i august 2020. 
 
Der er ved kapacitetsfastsættelsen regnet med en fordelingsdivisor på 29,5. Ved en for-
delingsdivisor forstås det antal elever, der må planlægges med pr. klasse inden skoleå-
rets start. Gymnasierne modtager dog kun tilskud til maksimalt 28 elever pr. klasse. 
Gymnasiernes faktiske kapacitet vil med andre ord være lavere end det, der fremgår af 
tabellen, fordi der er indlagt rum til frafald blandt ansøgerne på 1,5 elev pr. klasse. 
 

 
 
Ansøgertal for gymnasierne i Aarhus, Skanderborg og Favrskov
For gymnasierne i fordelingsudvalg Øst, der er omfattet af kapacitetslofterne, kan det 
særligt bemærkes, at der i forhold til sidste års søgetal er sket et fald i antal ansøgere til 
Aarhus Katedralskole og Aarhus Statsgymnasium, mens Marselisborg Gymnasium og 
Risskov Gymnasium har oplevet en større stigning. Der har været et fald i ansøgertallet 
til Egaa Gymnasium, som dermed har ledig kapacitet, svarende til en klasse. Favrskov 
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og Skanderborg Gymnasium har begge haft en stigning i ansøgertallet og har ikke ledig 
kapacitet. Der skal således flyttes to elever fra Favrskov og 46 elever fra Skanderborg 
Gymnasium.
 
Viby Gymnasium har haft et stort fald i ansøgertallet, der er halveret i forhold til sidste 
år. Ansøgertallet til Viby Gymnasium har været faldende gennem de senere år, og udvik-
lingen følger dermed det mønster, der har været gældende for det tidligere Langkær 
Gymnasium, nu Aarhus Gymnasium, Tilst. 
 
Ansøgertallet til Aarhus Gymnasium på i Tilst er lavt, og på gymnasiets afdeling på Dol-
lerupvej i Aarhus er antallet af ansøgere meget lavt. Således har Aarhus Gymnasium på 
Dollerupvej blot fået 16 ansøgere. 
 
Der skal fordeles i alt 417 elever fra de gymnasier i fordelingsudvalg Øst, som er pålagt 
et kapacitetsloft. Der blev i indeværende skoleår fordelt 202 elever. Det er særligt gym-
nasierne i det centrale Aarhus, der er overansøgte - Aarhus Katedralskole, Marselisborg 
Gymnasium og Aarhus Statsgymnasium - og hvorfra der skal fordeles et stort antal ele-
ver. Ses der alene på gymnasierne i Aarhus kommune er der for nuværende en underka-
pacitet på 47 elever i forhold til ansøgertallet. Erfaringerne viser dog, at der er et ikke 
ubetydeligt frafald frem til skolestart i august. Endvidere er der endnu ikke foretaget 
beregninger i relation til fordelingsprocessen, så det er endnu ikke muligt at afgøre det 
reelle omfang af elever, der skal flyttes til andre gymnasier. Men det bemærkes, at der 
er plads til alle elever på et af gymnasierne inden for optageområdet. Ligesom det er 
muligt, at fordelingsudvalg Øst kan vedtage at hæve kapaciteten med f.eks. en klasse på 
et gymnasium, der ikke er pålagt et kapacitetsloft. 
 
Hertil kommer fordelingen af de såkaldte KUO-elever (ansøgere med bopæl i almene 
boligområder, der har et stort antal beboere uden for arbejdsmarkedet). Ansøgertallene 
for KUO-elever udgør i alt 142, hvoraf 71 ansøgere skal fordeles. De øvrige 71 KUO-an-
søgere skal ikke fordeles, da de har søgt ind på gymnasier, som har en KUO-andel på 
under 10 %, og som derfor kan modtage KUO-elever. Det samlede antal elever, der skal 
fordeles i fordelingsvalg Øst (undtagen Silkeborg Gymnasium) bliver dermed 488.
 
Ansøgertal til Skanderborg og Viby Gymnasium
Skanderborg Gymnasium har oplevet en stigning i ansøgertallet på 41 elever, og på 
grund af kapacitetsloftet skal 46 elever fordeles til andre gymnasier. Erfaringerne fra 
tidligere viser dog, at der er et ikke ubetydeligt frafald frem til skolestart i august, så der 
vil reelt ikke være tale om 46 manglende pladser ved skolestart i august. Ses der på det 
geografiske søgemønster til gymnasiet, er dette stort set uændret i forhold til sidste år. 
Nedenfor ses en oversigt over ansøgerne til Skanderborg Gymnasium og antal stx-ansø-
gere i alt, fordelt på postnumre omkring Skanderborg Gymnasium. Det ses af tabellen, 
at der er i alt 365 stx-ansøgere i Skanderborg-området, hvoraf de 268 ansøgere har søgt 
Skanderborg Gymnasium. Der er yderligere 20 ansøgere til Skanderborg Gymnasium, 
som kommer fra øvrige postnumre, men de indgår ikke i denne tabel. Endvidere fremgår 
det, at eksempelvis 26 ansøgere med bopæl i Galten, har søgt Skanderborg Gymnasium, 
og de resterende 17 ansøgere med bopæl i Galten har søgt andre gymnasier. En ikke 
uvæsentlig del af de ansøgere, der kommer fra områderne omkring Skanderborg, søger 
således også til andre gymnasier uden for Skanderborg Kommune. Søgemønsteret ad-
skiller sig ikke nævneværdigt fra sidste år. 
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Ses der tilsvarende på det geografiske søgemønster til Viby Gymnasium, kommer hoved-
parten af ansøgerne fra postdistrikterne Viby J, Brabrand, Solbjerg og Tranbjerg. Det 
fremgår af nedenstående tabel, hvordan ansøgere fra postdistrikt Viby J fordeler sig på 
gymnasierne i Aarhus. Viby Gymnasium får kun en mindre andel - 34 ansøgere ud af i 
alt 177 ansøgere - af de ansøgere, der bor i postdistriktet Viby J. 
 

 
Ansøgertal fra de øvrige fordelingsudvalg
De samlede ansøgertal til det almene gymnasium fremgår af bilaget Søgetal til det alme-
ne gymnasium og HF 2020.
 
Administrationens vurdering af ansøgertallene
Det samlede søgetal til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst ligger meget stabilt med en 
beskeden stigning i ansøgertallet fra 2019 til 2020 på 72 elever. Ses der alene på ansø-
gertallet til gymnasierne i Aarhus, Skanderborg og Favrskov, skal der flyttes 417 elever 
og 71 KUO-elever, i alt 488 elever. 
 
I administrationens beregning af antal elevflytninger i forbindelse med regionsrådets 
behandling af kapacitetslofterne i januar var det estimeret, at der skulle flyttes 387 ele-
ver, således som af det fremgår af administrationens konsekvensberegning fremlagt i 
forbindelse med regionsrådsmødet (tabel 7 i bilag). Dette estimat dækker imidlertid over 
antallet af flyttede elever efter flytningen af KUO-elever (dvs. flyttede elever eksklusive 
flyttede KUO-elever). Sammenligningsgrundlaget for estimatet på 387 elever er dermed 
de 417 elever, der p.t. står til at skulle flyttes i år. 
 
De forskellige modeller for lokale elevfordelingsregler, der blev præsenteret på regions-
rådets møde i januar, var altså alle præsenteret med et tal for antal elevflytninger, som 
var efter at KUO-fordelingen var gennemført. Det var gældende både for administratio-

289



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for Udvalg for regional udvikling 
Mødet den 23. marts 2020

side 5 af 7

nens modeller og for modellerne for de forskellige parter i fordelingsudvalg Øst. Det 
fremgår således af alle modeller, at KUO-eleverne fordeles forlods i henhold til de lokale 
elevfordelingsregler, hvor der blev reserveret plads til KUO-eleverne på Egå Gymnasium, 
Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium og herefter på de gymnasier, der hav-
de under 10 % KUO-elever.
 
Baseret på søgetallene, vil administrationen pege på følgende spor til drøftelse:
 
Spor 1: Regionsrådets nuværende beslutning fastholdes:
Regionsrådet vedtog på sit møde den 29. januar 2020 at indstille til undervisningsmini-
steren, at kapaciteten på Skanderborg Gymnasium, Favrskov Gymnasium, Marselisborg 
Gymnasium, Egaa Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole og Ris-
skov Gymnasium blev sat ned med en klasse i forhold til indeværende års kapacitet. 
Dette betød reelt, at Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Skanderborg Gym-
nasium og Favrskov Gymnasium blev sat med to klasser i forhold til den indmeldte kapa-
citet, da de også blev pålagt kapacitetslofter i indeværende skoleår. Fastholdes denne 
model, har Skanderborg Gymnasium mulighed for at optage de 1. prioritetsansøgere, 
der har bopæl i Skanderborg postdistrikt. Ovenstående gennemgang viser, at elever med 
bopæl i fx Hørning, Ry, Galten og Låsby også søger et gymnasium i en nabokommune. 
Derudover giver det samlede antal ansøgere til Aarhus-gymnasierne mulighed for at til-
føre Aarhus Gymnasium og Viby Gymnasium et tilstrækkeligt elevgrundlag i forhold til 
den tildelte kapacitet.
 
På baggrund af regionsrådets beslutning i januar 2020 er kapaciteten i Aarhus, Skander-
borg og Favrskov som følger:
 

 Egaa Gymnasium: 9 klasser 
 Favrskov Gymnasium: 9 klasser 
 Marselisborg gymnasium 8 klasser 
 Risskov Gymnasium: 9 klasser 
 Skanderborg Gymnasium: 8 klasser 
 Viby Gymnasium: 8 klasser 
 Aarhus Gymnasium, Tilst: 4 klasser 
 Aarhus Gymnasium, Dollerupvej: 3 klasser 
 Aarhus Katedralskole: 9 klasser 
 Aarhus Statsgymnasium: 9 klasser

 
Med dette forslag skal 417 elever og 71 KUO-elever fordeles. Det bemærkes, at der 
samlet er ledig kapacitet i Fordelingsudvalg Øst, jf. ovenstående tabel: Ansøgertal til 
fordelingsudvalg Øst. Det betyder, at der er plads til alle ansøgere på et af gymnasierne i 
optageområdet. Fordelingsudvalg Øst træffer den konkrete beslutning om, hvilket gym-
nasium ansøgeren fordeles til. Det afhænger bl.a. af ansøgers afstand til det ansøgte 
gymnasium og ansøgerens evt. prioriteter. Det betyder i praksis, at elever med bopæl 
tæt på det ansøgte gymnasium bliver valgt frem for elever, der bor længere væk. Elever 
der udvælges til fordeling på baggrund af transportafstand til det ansøgte gymnasium, 
vil blive tildelt plads på det nærmeste gymnasium med ledig kapacitet.  
 
Spor 2: Nedlæggelse af Aarhus Gymnasiums udbud på Dollerupvej og udvidelse af kapa-
citeten på Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium
For det første kan der tages udgangspunkt i, at Aarhus Gymnasium for andet år i træk 
ikke har fået et elevgrundlag, der sikrer et økonomisk og fagligt bæredygtigt gymnasi-
um. Det kan derfor overvejes at indstille til ministeren, at Aarhus Gymnasiums udbud på 
Dollerupvej nedlægges, og at denne kapacitet i stedet flyttes til Aarhus Katedralskole, 
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Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium, sådan at disse gymnasier får 
hver en ekstra klasse. Disse tre gymnasier tilgodeses med baggrund i, at de er væsent-
ligt overansøgte, og således at gymnasierne i Aarhus stilles lige, ved at gymnasier med 
kapacitetsloft alle får en kapacitetsnedsættelse på en klasse. Det bemærkes, at Aarhus 
Statsgymnasium også er et overansøgt gymnasium. Aarhus Statsgymnasium har i de 
senere år oplevet et stigende elevtal trods faldet fra 2019/20 til 2020/21. I samme peri-
ode har der været et vigende elevtal på Aarhus Gymnasium, Tilst. Det er administratio-
nens vurdering, at et bæredygtigt elevgrundlag på Aarhus Gymnasium, Tilst forudsætter, 
at der ikke aktuelt sker en udvidelse af kapaciteten på Aarhus Statsgymnasium Med det 
samlede antal ansøgere til Aarhus-gymnasierne vil det stadig være muligt at tilføre Viby 
Gymnasium et tilstrækkeligt elevgrundlag.
 
Med dette forslag vil kapaciteten på gymnasierne i Aarhus, Skanderborg og Favrskov 
være som følger: 
 

 Egaa Gymnasium: 9 klasser
 Favrskov Gymnasium: 9 klasser
 Marselisborg gymnasium 9 klasser
 Risskov Gymnasium: 9 klasser
 Skanderborg Gymnasium: 9 klasser
 Viby Gymnasium: 8 klasser
 Aarhus Gymnasium, Tilst: 4 klasser
 Aarhus Gymnasium, Dollerupvej: 0 klasser
 Aarhus Katedralskole: 10 klasser
 Aarhus Statsgymnasium: 9 klasser
 

Med dette forslag skal 344 elever og 71 KUO-elever fordeles. Det bemærkes, at der er et 
lavere antal elever til fordeling i forslaget i spor 2 i forhold til både spor 1 og spor 3. Det 
betyder, at flere ansøgere kan få opfyldt deres 1. prioritet med dette forslag. 
 
Spor 3: Udvidelse af kapaciteten på Skanderborg Gymnasium
En anden mulighed er at tage udgangspunkt i, at Skanderborg Gymnasium har fået et 
stigende antal ansøgere, svarende til en ekstra klasse i forhold til tildelte kapacitet. Så-
fremt Skanderborg Gymnasium tildeles en ekstra klasse, har Skanderborg Gymnasium 
mulighed for at optage alle 1. prioritetsansøgninger for skoleåret 2020-2021. Dette vur-
deres ikke at have betydning for Viby Gymnasium, som vil kunne tilføres tilstrækkeligt 
med elever fra de Aarhus gymnasier, der er overansøgte. 
 
Med dette forslag vil kapaciteten på gymnasierne i Aarhus, Skanderborg og Favrskov 
være som følger: 
 

 Egaa Gymnasium: 9 klasser
 Favrskov Gymnasium: 9 klasser
 Marselisborg gymnasium 8 klasser
 Risskov Gymnasium: 9 klasser
 Skanderborg Gymnasium: 9 klasser
 Viby Gymnasium: 8 klasser
 Aarhus Gymnasium, Tilst: 4 klasser
 Aarhus Gymnasium, Dollerupvej: 3 klasser
 Aarhus Katedralskole: 9 klasser
 Aarhus Statsgymnasium: 9 klasser
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Med dette forslag skal 388 elever og 71 KUO-elever fordeles. Den primære betydning af 
dette forslag er, at udelukkende Skanderborg Gymnasium kan optage flere 1. priori-
tetsansøgere end i regionrådets nuværende beslutning. 

Beslutning

Udvalg for regional udvikling drøftede søgetallene til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst 
samt henvendelsen fra Dansk Folkeparti om kapacitetsloft. 
 
I forbindelse med drøftelsen blev der lagt vægt på, at Aarhus Gymnasiums udbud af stx 
på Dollerupvej for andet år i træk ikke har medført et elevgrundlag, der sikrer et økono-
misk og fagligt bæredygtigt gymnasium.
 
Udvalget noterer sig, at Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skanderborg 
Gymnasium er væsentligt overansøgte, og således at gymnasierne i Aarhus stilles lige, 
ved at gymnasier med kapacitetsloft alle får en kapacitetsnedsættelse på en klasse. 
 
Udvalget noterer sig tillige, at Aarhus Statsgymnasium også er et overansøgt gymnasi-
um, men at administrationen vurderer, at et bæredygtigt elevgrundlag på Aarhus Gym-
nasium, Tilst, forudsætter, at der ikke aktuelt sker en udvidelse af kapaciteten på Aarhus 
Statsgymnasium.
 
Udvalg for regional udvikling indstiller til til forretningsudvalget 
 
at regionsrådet indstiller til ministeren, at Aarhus Gymnasiums udbud på Dollerupvej 
nedlægges, og 
 
at regionsrådet desuden indstiller til ministeren, at denne kapacitet i stedet flyttes til 
Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium, sådan at 
disse gymnasier får hver en ekstra klasse (jf. spor 2 i sagsfremstillingen). 
 
Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tidligere politisk behandling

Regionsrådet vedtog på møde den 29. januar 2020 at fastlægge lokale elevfordelings-
regler for fordelingsudvalg Øst samt at pålægge en række kapacitetslofter for skoleåret 
2020-2021. 

Bilag

 Henvendelse fra Steen Thomsen
 Ansøgertal til de almene gymnasier og HF 2020
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1. Ansøgertal til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst

Resumé

Regionsrådet vedtog på møde i januar 2020 at pålægge kapacitetslofter for flere gymna-
sier i Aarhus-området samt for Skanderborg og Favrskov Gymnasier. Kapacitetslofterne 
skal godkendes af Undervisningsministeriet, men der er endnu ikke truffet en endelig 
afgørelse. De endelige ansøgertal for de almengymnasiale uddannelser foreligger nu. 
Ansøgertallene er opgjort pr. 15. marts 2020. 

Forretningsudvalget indstiller,

at regionsrådet indstiller til ministeren, at Aarhus Gymnasiums udbud på Dollerup-
vej nedlægges, og

 
at regionsrådet desuden indstiller til ministeren, at denne kapacitet i stedet flyttes 

til Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium, 
sådan at disse gymnasier får hver en ekstra klasse (jf. spor 2 i sagsfremstillin-
gen).

 
Jacob Isøe Klærke tog forbehold.
 
Else Kayser tog et foreløbigt forbehold.
 
Lone Langballe og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 29. januar 2020, at kapaciteten på Skanderborg 
Gymnasium, Favrskov Gymnasium og fem gymnasier i Aarhus (Marselisborg Gymnasi-
um, Egaa Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole og Risskov Gym-
nasium) bliver sat ned med en klasse i forhold til indeværende års kapacitet. 
 
Udvalg for regional udvikling drøftede på møde den 9. marts 2020 de foreløbige ansø-
gertal til gymnasierne i Aarhus-området. Da de endelige ansøgertal først ville blive kendt 
efter den 15. marts, vedtog udvalget at afvente disse tal og afholde et ekstraordinært 
møde den 23. marts med det formål at behandle ansøgertal og kapacitetslofter.
 
Desuden har regionsrådsmedlem Steen Thomsen fra Dansk Folkeparti rettet henvendelse 
til regionsrådet og anmodet om, at regionsrådets beslutning om kapacitetslofter revurde-
res, således at Skanderborg Gymnasium beholder ni klasser. Henvendelsen er vedlagt. 
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Det er Undervisningsministeriet, der skal godkende kapacitetsfastsættelsen og herunder 
de foreslåede kapacitetslofter. Ministeriet har haft kapacitetslofterne i høring hos de be-
rørte gymnasier med høringsfrist den 18. februar 2020, men ministeren har endnu ikke 
truffet endelig afgørelse. Danske Regioner har på vegne af regionerne kontaktet ministe-
riet for at få en tilbagemelding på, hvornår der kan forventes en afgørelse, da det ikke 
har været muligt for administrationen i Region Midtjylland at få en tilbagemelding.
 
Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er nu udløbet, og de endelige ansøgertal er 
tilgængelige. I henhold til optagelsesbekendtgørelsen skal eleverne senest den 1. maj 
2020 have besked om, hvilket gymnasium de har fået reserveret en plads på. Gymnasi-
erne i Region Midtjylland havde oprindeligt aftalt en tidsplan, hvorefter eleverne skulle 
have besked om reservation af plads den 3. april 2020. Denne tidsplan er nu udskudt i 
fordelingsudvalg Øst efter ønske fra fordelingsudvalget selv, da man afventer ministe-
rens beslutning vedrørende kapacitetsfastsættelsen. Ifølge den justerede tidsplan skal 
eleverne have besked senest den 24. april 2020.
 
Ansøgertal til fordelingsudvalg Øst
De samlede ansøgertal for gymnasierne i fordelingsudvalg Øst fremgår af nedenstående 
tabel. Tabellen viser den af regionsrådet indstillede kapacitet på mødet i januar, svaren-
de til det beskrevne spor 1 sidst i dagsordenspunktet. 
 
Ansøgertallene er 1. prioritetsansøgere og omfatter også ansøgere, der skal til optagel-
sesprøve, ikke er erklæret uddannelsesparate, udsættere (elever, der søger om optagel-
sen i år, men ønsker at udskyde skolestart til det efterfølgende skoleår) m.v.  På bag-
grund af dette vil der være et ikke ubetydeligt frafald frem til skolestart i august 2020. 
 
Der er ved kapacitetsfastsættelsen regnet med en fordelingsdivisor på 29,5. Ved en for-
delingsdivisor forstås det antal elever, der må planlægges med pr. klasse inden skoleå-
rets start. Gymnasierne modtager dog kun tilskud til maksimalt 28 elever pr. klasse. 
Gymnasiernes faktiske kapacitet vil med andre ord være lavere end det, der fremgår af 
tabellen, fordi der er indlagt rum til frafald blandt ansøgerne på 1,5 elev pr. klasse. 
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Ansøgertal for gymnasierne i Aarhus, Skanderborg og Favrskov
For gymnasierne i fordelingsudvalg Øst, der er omfattet af kapacitetslofterne, kan det 
særligt bemærkes, at der i forhold til sidste års søgetal er sket et fald i antal ansøgere til 
Aarhus Katedralskole og Aarhus Statsgymnasium, mens Marselisborg Gymnasium og 
Risskov Gymnasium har oplevet en større stigning. Der har været et fald i ansøgertallet 
til Egaa Gymnasium, som dermed har ledig kapacitet, svarende til en klasse. Favrskov 
og Skanderborg Gymnasium har begge haft en stigning i ansøgertallet og har ikke ledig 
kapacitet. Der skal således flyttes to elever fra Favrskov og 46 elever fra Skanderborg 
Gymnasium.
 
Viby Gymnasium har haft et stort fald i ansøgertallet, der er halveret i forhold til sidste 
år. Ansøgertallet til Viby Gymnasium har været faldende gennem de senere år, og udvik-
lingen følger dermed det mønster, der har været gældende for det tidligere Langkær 
Gymnasium, nu Aarhus Gymnasium, Tilst. 
 
Ansøgertallet til Aarhus Gymnasium på i Tilst er lavt, og på gymnasiets afdeling på Dol-
lerupvej i Aarhus er antallet af ansøgere meget lavt. Således har Aarhus Gymnasium på 
Dollerupvej blot fået 16 ansøgere. 
 
Der skal fordeles i alt 417 elever fra de gymnasier i fordelingsudvalg Øst, som er pålagt 
et kapacitetsloft. Der blev i indeværende skoleår fordelt 202 elever. Det er særligt gym-
nasierne i det centrale Aarhus, der er overansøgte - Aarhus Katedralskole, Marselisborg 
Gymnasium og Aarhus Statsgymnasium - og hvorfra der skal fordeles et stort antal ele-
ver. Ses der alene på gymnasierne i Aarhus kommune er der for nuværende en underka-
pacitet på 47 elever i forhold til ansøgertallet. Erfaringerne viser dog, at der er et ikke 
ubetydeligt frafald frem til skolestart i august. Endvidere er der endnu ikke foretaget 
beregninger i relation til fordelingsprocessen, så det er endnu ikke muligt at afgøre det 
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reelle omfang af elever, der skal flyttes til andre gymnasier. Men det bemærkes, at der 
er plads til alle elever på et af gymnasierne inden for optageområdet. Ligesom det er 
muligt, at fordelingsudvalg Øst kan vedtage at hæve kapaciteten med f.eks. en klasse på 
et gymnasium, der ikke er pålagt et kapacitetsloft. 
 
Hertil kommer fordelingen af de såkaldte KUO-elever (ansøgere med bopæl i almene 
boligområder, der har et stort antal beboere uden for arbejdsmarkedet). Ansøgertallene 
for KUO-elever udgør i alt 142, hvoraf 71 ansøgere skal fordeles. De øvrige 71 KUO-an-
søgere skal ikke fordeles, da de har søgt ind på gymnasier, som har en KUO-andel på 
under 10 %, og som derfor kan modtage KUO-elever. Det samlede antal elever, der skal 
fordeles i fordelingsvalg Øst (undtagen Silkeborg Gymnasium) bliver dermed 488.
 
Ansøgertal til Skanderborg og Viby Gymnasium
Skanderborg Gymnasium har oplevet en stigning i ansøgertallet på 41 elever, og på 
grund af kapacitetsloftet skal 46 elever fordeles til andre gymnasier. Erfaringerne fra 
tidligere viser dog, at der er et ikke ubetydeligt frafald frem til skolestart i august, så der 
vil reelt ikke være tale om 46 manglende pladser ved skolestart i august. Ses der på det 
geografiske søgemønster til gymnasiet, er dette stort set uændret i forhold til sidste år. 
Nedenfor ses en oversigt over ansøgerne til Skanderborg Gymnasium og antal stx-ansø-
gere i alt, fordelt på postnumre omkring Skanderborg Gymnasium. Det ses af tabellen, 
at der er i alt 365 stx-ansøgere i Skanderborg-området, hvoraf de 268 ansøgere har søgt 
Skanderborg Gymnasium. Der er yderligere 20 ansøgere til Skanderborg Gymnasium, 
som kommer fra øvrige postnumre, men de indgår ikke i denne tabel. Endvidere fremgår 
det, at eksempelvis 26 ansøgere med bopæl i Galten, har søgt Skanderborg Gymnasium, 
og de resterende 17 ansøgere med bopæl i Galten har søgt andre gymnasier. En ikke 
uvæsentlig del af de ansøgere, der kommer fra områderne omkring Skanderborg, søger 
således også til andre gymnasier uden for Skanderborg Kommune. Søgemønsteret ad-
skiller sig ikke nævneværdigt fra sidste år. 
 

 
 
Ses der tilsvarende på det geografiske søgemønster til Viby Gymnasium, kommer hoved-
parten af ansøgerne fra postdistrikterne Viby J, Brabrand, Solbjerg og Tranbjerg. Det 
fremgår af nedenstående tabel, hvordan ansøgere fra postdistrikt Viby J fordeler sig på 
gymnasierne i Aarhus. Viby Gymnasium får kun en mindre andel - 34 ansøgere ud af i 
alt 177 ansøgere - af de ansøgere, der bor i postdistriktet Viby J. 
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Ansøgertal fra de øvrige fordelingsudvalg
De samlede ansøgertal til det almene gymnasium fremgår af bilaget Søgetal til det alme-
ne gymnasium og HF 2020.
 
Administrationens vurdering af ansøgertallene
Det samlede søgetal til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst ligger meget stabilt med en 
beskeden stigning i ansøgertallet fra 2019 til 2020 på 72 elever. Ses der alene på ansø-
gertallet til gymnasierne i Aarhus, Skanderborg og Favrskov, skal der flyttes 417 elever 
og 71 KUO-elever, i alt 488 elever. 
 
I administrationens beregning af antal elevflytninger i forbindelse med regionsrådets 
behandling af kapacitetslofterne i januar var det estimeret, at der skulle flyttes 387 ele-
ver, således som af det fremgår af administrationens konsekvensberegning fremlagt i 
forbindelse med regionsrådsmødet (tabel 7 i bilag). Dette estimat dækker imidlertid over 
antallet af flyttede elever efter flytningen af KUO-elever (dvs. flyttede elever eksklusive 
flyttede KUO-elever). Sammenligningsgrundlaget for estimatet på 387 elever er dermed 
de 417 elever, der p.t. står til at skulle flyttes i år. 
 
De forskellige modeller for lokale elevfordelingsregler, der blev præsenteret på regions-
rådets møde i januar, var altså alle præsenteret med et tal for antal elevflytninger, som 
var efter at KUO-fordelingen var gennemført. Det var gældende både for administratio-
nens modeller og for modellerne for de forskellige parter i fordelingsudvalg Øst. Det 
fremgår således af alle modeller, at KUO-eleverne fordeles forlods i henhold til de lokale 
elevfordelingsregler, hvor der blev reserveret plads til KUO-eleverne på Egå Gymnasium, 
Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium og herefter på de gymnasier, der hav-
de under 10 % KUO-elever.
 
Baseret på søgetallene, vil administrationen pege på følgende spor til drøftelse:
 
Spor 1: Regionsrådets nuværende beslutning fastholdes:
Regionsrådet vedtog på sit møde den 29. januar 2020 at indstille til undervisningsmini-
steren, at kapaciteten på Skanderborg Gymnasium, Favrskov Gymnasium, Marselisborg 
Gymnasium, Egaa Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole og Ris-
skov Gymnasium blev sat ned med en klasse i forhold til indeværende års kapacitet. 
Dette betød reelt, at Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Skanderborg Gym-
nasium og Favrskov Gymnasium blev sat med to klasser i forhold til den indmeldte kapa-
citet, da de også blev pålagt kapacitetslofter i indeværende skoleår. Fastholdes denne 
model, har Skanderborg Gymnasium mulighed for at optage de 1. prioritetsansøgere, 
der har bopæl i Skanderborg postdistrikt. Ovenstående gennemgang viser, at elever med 
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bopæl i fx Hørning, Ry, Galten og Låsby også søger et gymnasium i en nabokommune. 
Derudover giver det samlede antal ansøgere til Aarhus-gymnasierne mulighed for at til-
føre Aarhus Gymnasium og Viby Gymnasium et tilstrækkeligt elevgrundlag i forhold til 
den tildelte kapacitet.
 
På baggrund af regionsrådets beslutning i januar 2020 er kapaciteten i Aarhus, Skander-
borg og Favrskov som følger:
 

 Egaa Gymnasium: 9 klasser 
 Favrskov Gymnasium: 9 klasser 
 Marselisborg gymnasium 8 klasser 
 Risskov Gymnasium: 9 klasser 
 Skanderborg Gymnasium: 8 klasser 
 Viby Gymnasium: 8 klasser 
 Aarhus Gymnasium, Tilst: 4 klasser 
 Aarhus Gymnasium, Dollerupvej: 3 klasser 
 Aarhus Katedralskole: 9 klasser 
 Aarhus Statsgymnasium: 9 klasser

 
Med dette forslag skal 417 elever og 71 KUO-elever fordeles. Det bemærkes, at der 
samlet er ledig kapacitet i Fordelingsudvalg Øst, jf. ovenstående tabel: Ansøgertal til 
fordelingsudvalg Øst. Det betyder, at der er plads til alle ansøgere på et af gymnasierne i 
optageområdet. Fordelingsudvalg Øst træffer den konkrete beslutning om, hvilket gym-
nasium ansøgeren fordeles til. Det afhænger bl.a. af ansøgers afstand til det ansøgte 
gymnasium og ansøgerens evt. prioriteter. Det betyder i praksis, at elever med bopæl 
tæt på det ansøgte gymnasium bliver valgt frem for elever, der bor længere væk. Elever 
der udvælges til fordeling på baggrund af transportafstand til det ansøgte gymnasium, 
vil blive tildelt plads på det nærmeste gymnasium med ledig kapacitet.  
 
Spor 2: Nedlæggelse af Aarhus Gymnasiums udbud på Dollerupvej og udvidelse af kapa-
citeten på Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium
For det første kan der tages udgangspunkt i, at Aarhus Gymnasium for andet år i træk 
ikke har fået et elevgrundlag, der sikrer et økonomisk og fagligt bæredygtigt gymnasi-
um. Det kan derfor overvejes at indstille til ministeren, at Aarhus Gymnasiums udbud på 
Dollerupvej nedlægges, og at denne kapacitet i stedet flyttes til Aarhus Katedralskole, 
Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium, sådan at disse gymnasier får 
hver en ekstra klasse. Disse tre gymnasier tilgodeses med baggrund i, at de er væsent-
ligt overansøgte, og således at gymnasierne i Aarhus stilles lige, ved at gymnasier med 
kapacitetsloft alle får en kapacitetsnedsættelse på en klasse. Det bemærkes, at Aarhus 
Statsgymnasium også er et overansøgt gymnasium. Aarhus Statsgymnasium har i de 
senere år oplevet et stigende elevtal trods faldet fra 2019/20 til 2020/21. I samme peri-
ode har der været et vigende elevtal på Aarhus Gymnasium, Tilst. Det er administratio-
nens vurdering, at et bæredygtigt elevgrundlag på Aarhus Gymnasium, Tilst forudsætter, 
at der ikke aktuelt sker en udvidelse af kapaciteten på Aarhus Statsgymnasium Med det 
samlede antal ansøgere til Aarhus-gymnasierne vil det stadig være muligt at tilføre Viby 
Gymnasium et tilstrækkeligt elevgrundlag.
 
Med dette forslag vil kapaciteten på gymnasierne i Aarhus, Skanderborg og Favrskov 
være som følger: 
 

 Egaa Gymnasium: 9 klasser
 Favrskov Gymnasium: 9 klasser
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 Marselisborg gymnasium 9 klasser
 Risskov Gymnasium: 9 klasser
 Skanderborg Gymnasium: 9 klasser
 Viby Gymnasium: 8 klasser
 Aarhus Gymnasium, Tilst: 4 klasser
 Aarhus Gymnasium, Dollerupvej: 0 klasser
 Aarhus Katedralskole: 10 klasser
 Aarhus Statsgymnasium: 9 klasser
 

Med dette forslag skal 344 elever og 71 KUO-elever fordeles. Det bemærkes, at der er et 
lavere antal elever til fordeling i forslaget i spor 2 i forhold til både spor 1 og spor 3. Det 
betyder, at flere ansøgere kan få opfyldt deres 1. prioritet med dette forslag. 
 
Spor 3: Udvidelse af kapaciteten på Skanderborg Gymnasium
En anden mulighed er at tage udgangspunkt i, at Skanderborg Gymnasium har fået et 
stigende antal ansøgere, svarende til en ekstra klasse i forhold til tildelte kapacitet. Så-
fremt Skanderborg Gymnasium tildeles en ekstra klasse, har Skanderborg Gymnasium 
mulighed for at optage alle 1. prioritetsansøgninger for skoleåret 2020-2021. Dette vur-
deres ikke at have betydning for Viby Gymnasium, som vil kunne tilføres tilstrækkeligt 
med elever fra de Aarhus gymnasier, der er overansøgte. 
 
Med dette forslag vil kapaciteten på gymnasierne i Aarhus, Skanderborg og Favrskov 
være som følger: 
 

 Egaa Gymnasium: 9 klasser
 Favrskov Gymnasium: 9 klasser
 Marselisborg gymnasium 8 klasser
 Risskov Gymnasium: 9 klasser
 Skanderborg Gymnasium: 9 klasser
 Viby Gymnasium: 8 klasser
 Aarhus Gymnasium, Tilst: 4 klasser
 Aarhus Gymnasium, Dollerupvej: 3 klasser
 Aarhus Katedralskole: 9 klasser
 Aarhus Statsgymnasium: 9 klasser
 

Med dette forslag skal 388 elever og 71 KUO-elever fordeles. Den primære betydning af 
dette forslag er, at udelukkende Skanderborg Gymnasium kan optage flere 1. priori-
tetsansøgere end i regionrådets nuværende beslutning. 
 
Tidligere indstillinger:
Direktionen indstillede,
at søgetallene til gymnasierne i fordelingsudvalg Øst drøftes, og
 
at henvendelsen fra Dansk Folkeparti om kapacitetsloft drøftes.

Udvalg for regional udvikling indstillede, 
at regionsrådet indstiller til ministeren, at Aarhus Gymnasiums udbud på Dollerupvej 
nedlægges, og 
 
at regionsrådet desuden indstiller til ministeren, at denne kapacitet i stedet flyttes til 
Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium, sådan at 
disse gymnasier får hver en ekstra klasse (jf. spor 2 i sagsfremstillingen). 
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Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning

SF og Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag til 2. at:
”at regionsrådet desuden indstiller til ministeren, at denne kapacitet flyttes til Aarhus 
Gymnasium Tilst, Skanderborg Gymnasium og Marselisborg Gymnasium med hver én 
klasse.”
 
For forslaget stemte SF og Enhedslisten, mens de øvrige medlemmer stemte imod. For-
slaget blev dermed ikke vedtaget.
 
Indstillingen blev vedtaget.
 
SF og Enhedslisten stemte imod, da de mener, at flertallets beslutning ikke giver de 
bedst mulige forudsætninger for at opnå en bedre elevfordeling i Århus-området og kan 
true muligheden for at bevare et gymnasielt tilbud i Tilst.

Tidligere politisk behandling

Regionsrådet vedtog på møde den 29. januar 2020 at fastlægge lokale elevfordelings-
regler for fordelingsudvalg Øst samt at pålægge en række kapacitetslofter for skoleåret 
2020-2021. 

Bilag

 Henvendelse fra Steen Thomsen
 Ansøgertal til de almene gymnasier og HF
 Brev til regionsrådsformændene
 Bilag til regionsrådsformændene
 Notat om kapacitetsfastlæggelse 2020
 Notat med svar på spørgsmål 
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling
Skottenborg 26

Postboks 21
DK-8800 Viborg

Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk

www.rm.dk

Dato 01-04-2020

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Jacob Vittrup 

Kære Jacob Vittrup

Tak for dine henvendelser vedrørende gymnasieklasser på Skander-
borg Gymnasium. Regionsrådet behandlede som bekendt sagen den 
25. marts 2020, og på baggrund af de nye ansøgertal fandt regions-
rådet det nødvendigt at revurdere den tidligere beslutning om kapaci-
tet.

Regionsrådet vedtog således at indstille til ministeriet, at Aarhus 
Gymnasiums udbud på Dollerupvej lukkes, og at kapaciteten i stedet 
flyttes til tre andre gymnasier, herunder Skanderborg Gymnasium, 
således at disse gymnasier får hver en klasse mere.

Jeg har rettet henvendelse til undervisningsministeren og anmodet 
om, at afgørelsen om kapacitetslofter på de berørte gymnasier tages 
op til fornyet behandling. Vi vil bestræbe os på at få en hurtig afkla-
ring, således at alle ansøgere kan få besked om pladsreservation se-
nest den 1. maj 2020.

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Fra: Ruth Irene Strøm [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=RUTBEN]

Til: 'jacobvittrup@gmail.com' [jacobvittrup@gmail.com]
Sendt dato: 01-04-2020 11:00
Modtaget Dato: 01-04-2020 11:00
Vedrørende: Svar vedrørende gymnasieklasser
Vedhæftninger: Svar vedrørende gymnasieklasser.pdf

Kære Jacob Vittrup
 
Hermed fremsendes Anders Kühnaus svar på dine henvendelser af 21. marts 2020 og 26. marts 2020.
 
 
Med venlig hilsen
 
Ruth Irene Strøm
Chefkonsulent
 
Telefon: 29290263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk
 
Regional udvikling - Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling
Skottenborg 26

Postboks 21
DK-8800 Viborg

Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk

www.rm.dk

Dato 01-04-2020

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Jacob Vittrup 

Kære Jacob Vittrup

Tak for dine henvendelser vedrørende gymnasieklasser på Skander-
borg Gymnasium. Regionsrådet behandlede som bekendt sagen den 
25. marts 2020, og på baggrund af de nye ansøgertal fandt regions-
rådet det nødvendigt at revurdere den tidligere beslutning om kapaci-
tet.

Regionsrådet vedtog således at indstille til ministeriet, at Aarhus 
Gymnasiums udbud på Dollerupvej lukkes, og at kapaciteten i stedet 
flyttes til tre andre gymnasier, herunder Skanderborg Gymnasium, 
således at disse gymnasier får hver en klasse mere.

Jeg har rettet henvendelse til undervisningsministeren og anmodet 
om, at afgørelsen om kapacitetslofter på de berørte gymnasier tages 
op til fornyet behandling. Vi vil bestræbe os på at få en hurtig afkla-
ring, således at alle ansøgere kan få besked om pladsreservation se-
nest den 1. maj 2020.

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Fra: Jette Kristensen [kuhnau@rr.rm.dk]
Til: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse) [regional-udvikling@ru.rm.dk]
Cc: Ruth Irene Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk];Direktionen (Alle ansatte) [UGD_KONC_FST_DRK@rm.dk]
Sendt dato: 02-04-2020 10:24
Modtaget Dato: 02-04-2020 10:24
Vedrørende: HASTER: Fastsættelse af kapacitetslofter og elevfordeling i Aarhus og omegn
Vedhæftninger: image001_4129.png

Til regionsrådsformand Anders Kühnau.pdf
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Jeg vil gerne bede om et svarudkast til denne henvendelse til Anders Kühnau.
 

-      Henvendelsen bedes journaliseret
-      Erindring med oplysning om journalnummer samt sagsbehandler bedes sendt til Jette Kristensen snarest
-      Jette Kristensen kvitterer til afsenderen (henvendelsen er modtaget og du vil få et svar snarest muligt og senest om 2-3 uger)
-      Svarfrist ved henvendelser fra regionsrådsmedlemmer max. 1 uge, fra borgere og andre max 2 uger
-      Kan svarfristen ikke overholdes, bedes dette straks meddelt Jette Kristensen. Jette Kristensen giver herefter politikeren/borgeren

meddelelse om årsagen til, at svaret er forsinket
-      Afdelingsledelsen vurderer, hvorvidt den ansvarlige koncerndirektøren for området skal have være inddraget, forinden svarudkast

fremsendes til Jette Kristensen.
-      Svarudkast sendes som erindring på kladde til godkendelse til Jette Kristensen. I bedes oplyse , hvem der har godkendt svarudkastet ved

fremsendelsen. Det kan stå i kommentaren i erindringen. 
Det forventes, at der er læst korrektur.

-      Det godkendte svarudkast returneres som en underskrevet kladde til sagsbehandler til udsendelse og journalisering. Svar til
regionsrådsmedlemmer udsendes dog af Regionssekretariatet.

Bemærk, når der er fortrolige og personfølsomme oplysninger, skal svar/kvitteringer sendes som digital post ved hjælp af CPR-nummer (eller hvis
borgeren er fritaget for digital post – som papirpost)
 
 
 
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
Fra: Hanne Lindbo [mailto:hl@aarhustech.dk] 
Sendt: 2. april 2020 10:19
Til: Anders Kühnau
Cc: Jørgen Nørby
Emne: Fastsættelse af kapacitetslofter og elevfordeling i Aarhus og omegn
 
Til regionsrådsformand Anders Kühnau
 
 
Med venlig hilsen
Hanne Lindbo
Direktionssekretær  
AARHUS TECH

M 24881564 
E hl@aarhustech.dk
T 89373533

aarhustech.dk
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Til regionsrådsformand Anders Kühnau 

 
cc. Jørgen Nørby 
 

2. april 2020 
Ref. ael 

 

 

Fastsættelse af kapacitetslofter og elevfordeling i Aarhus og omegn 

Tak for dit svar på skolens henvendelse omkring fastsættelse af kapacitetslofter og 

elevfordeling i Aarhus og omegn. I dit svar skriver du følgende:  

”Der har været en meget kort proces, fra de endelige ansøgertal var kendte til den 

politiske behandling af sagen, og det har derfor ikke været muligt at inddrage de be-

rørte gymnasier i løbet af denne korte periode” 

AARHUS TECH forlanger, at der bliver gennemført en høring af de involverede par-

ter og konsekvenserne for elevsammensætningen i Aarhus belyses i forhold til den 

af undervisningsministeren godkendte indstilling. 

Det er vores vurdering, jf. kapitel 3 i institutionsloven, at den enkelte institution kan 

forvente og forlange både høring og inddragelse, inden Regionen lægger op til en ny 

afgørelse i ministeriet. Det bygger vi på, at loven lægger meget kraftigt op til en ko-

ordinering og samarbejde mellem alle instanser, der har noget med kapacitetsfast-

sættelse at gøre. 

Du henviser til, at tiden har været knap. Der har været rigelig tid til at inddrage insti-

tutionen i perioden fra den 16. marts til den 23. marts, hvor Regionen har haft tid til 

at udarbejde og foreslå 3 forskellige spor for en ny indstilling. AARHUS TECH har 

intet hørt på noget tidspunkt, og erfarer via pressen, at Regionen har ombestemt sig 

og lavet en ny indstilling om aftenen mandag den 23. marts i JP Aarhus.     

Regionens nye indstilling er endvidere i modstrid med grundlaget for fusionen, hvor 

der i godkendelsesbrevet står:  

”I forhold til ansøgning til og optagelse på uddannelsen til almen studentereksamen 

betyder dette, at ansøgere skal ansøge om optagelse på institutionen (under et) og  
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at elevfordeling og optagelse af optagelsesberettigede ansøgere vil skulle ske til in-

stitutionen, hvorefter institutionen selv træffer beslutning om fordelingen af de nye 

elever på de to uddannelsessteder, således at ovennævnte vilkår overholdes.”  

  

Med venlig hilsen 

 

Annette E. Lauridsen 
Direktør 

M 2223 4595 
ael@aarhustech.dk 
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Fra: Regionssekretariatet (Afdelingspostkasse) [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=REGSEK]

Til: 'hl@aarhustech.dk' [hl@aarhustech.dk]

Cc: Jørgen Nørby [Jorgen.Norby@rr.rm.dk];Leon Hiitola Iversen [leon.iversen@stab.rm.dk];Jette Kristensen
[Jette.Kristensen@STAB.RM.DK];Ruth Irene Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk]

Sendt dato: 06-04-2020 08:36
Modtaget Dato: 06-04-2020 08:36
Vedrørende: Svar vedr. fastsættelse af kapacitetslofter og elevfordeling i Aarhus og omegn
Vedhæftninger: image001_4258.png

Til regionsrådsformand Anders Kühnau_0.pdf
Svar vedrørende kapacitetslofter og elevfordeling i Aarhus og omegn.pdf
image002_2223.gif

Kære Hanne Lindbo
 
Hermed Anders Kühnaus svar på henvendelse fra Annette Lauridsen af 2. april.
 
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
Fra: Hanne Lindbo [mailto:hl@aarhustech.dk] 
Sendt: 2. april 2020 10:19
Til: Anders Kühnau
Cc: Jørgen Nørby
Emne: Fastsættelse af kapacitetslofter og elevfordeling i Aarhus og omegn
 
Til regionsrådsformand Anders Kühnau
 
 
Med venlig hilsen
Hanne Lindbo
Direktionssekretær  
AARHUS TECH

M 24881564 
E hl@aarhustech.dk
T 89373533

aarhustech.dk
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Til regionsrådsformand Anders Kühnau 

 
cc. Jørgen Nørby 
 

2. april 2020 
Ref. ael 

 

 

Fastsættelse af kapacitetslofter og elevfordeling i Aarhus og omegn 

Tak for dit svar på skolens henvendelse omkring fastsættelse af kapacitetslofter og 

elevfordeling i Aarhus og omegn. I dit svar skriver du følgende:  

”Der har været en meget kort proces, fra de endelige ansøgertal var kendte til den 

politiske behandling af sagen, og det har derfor ikke været muligt at inddrage de be-

rørte gymnasier i løbet af denne korte periode” 

AARHUS TECH forlanger, at der bliver gennemført en høring af de involverede par-

ter og konsekvenserne for elevsammensætningen i Aarhus belyses i forhold til den 

af undervisningsministeren godkendte indstilling. 

Det er vores vurdering, jf. kapitel 3 i institutionsloven, at den enkelte institution kan 

forvente og forlange både høring og inddragelse, inden Regionen lægger op til en ny 

afgørelse i ministeriet. Det bygger vi på, at loven lægger meget kraftigt op til en ko-

ordinering og samarbejde mellem alle instanser, der har noget med kapacitetsfast-

sættelse at gøre. 

Du henviser til, at tiden har været knap. Der har været rigelig tid til at inddrage insti-

tutionen i perioden fra den 16. marts til den 23. marts, hvor Regionen har haft tid til 

at udarbejde og foreslå 3 forskellige spor for en ny indstilling. AARHUS TECH har 

intet hørt på noget tidspunkt, og erfarer via pressen, at Regionen har ombestemt sig 

og lavet en ny indstilling om aftenen mandag den 23. marts i JP Aarhus.     

Regionens nye indstilling er endvidere i modstrid med grundlaget for fusionen, hvor 

der i godkendelsesbrevet står:  

”I forhold til ansøgning til og optagelse på uddannelsen til almen studentereksamen 

betyder dette, at ansøgere skal ansøge om optagelse på institutionen (under et) og  
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at elevfordeling og optagelse af optagelsesberettigede ansøgere vil skulle ske til in-

stitutionen, hvorefter institutionen selv træffer beslutning om fordelingen af de nye 

elever på de to uddannelsessteder, således at ovennævnte vilkår overholdes.”  

  

Med venlig hilsen 

 

Annette E. Lauridsen 
Direktør 

M 2223 4595 
ael@aarhustech.dk 
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Regionshuset

Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26

Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk

www.rm.dk

 

Dato 06-04-2020

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

 

Aarhus Tech 

Direktør Annette Lauridsen  

 
 
 
Kære Annette Lauridsen 
 
Tak for din henvendelse. Vi har som bekendt fremsendt regionsrådets 
indstilling om en ændring af kapacitetsfastsættelsen til ministeriet og 
afventer nu ministerens afgørelse. Jeg vil gerne henlede opmærk-
somheden på, at det i henhold til institutionsloven, jf. § 5, er under-
visningsministeren, ikke regionen, der skal gennemføre en høring af 
institutionens bestyrelse, ligesom det alene er undervisningsministe-
ren, der kan nedlægge en institution. 
  
Vi vurderer ikke, at regionsrådets indstilling er i modstrid med grund-
laget for fusionen. Det fremgår af godkendelsesbrevet fra ministeriet, 
at Aarhus Tech godkendes til at udbyde stx i Aarhus C, forudsat at 
antallet af udbudte stx-pladser i Aarhus C ikke overstiger antallet af 
udbudte stx-pladser i Tilst.  Ved en lukning af udbuddet i Aarhus C vil 
dette vilkår således være overholdt.  
 
Endvidere ændres der ikke ved kapacitetsfastsættelsen for udbuddet i 
Tilst, ligesom gymnasiet ikke har fået pålagt et kapacitetsloft. Så-
fremt der i fordelingsprocessen måtte vise sig behov for at hæve ka-
paciteten i Tilst, har fordelingsudvalget således mulighed for at hæve 
denne, med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet i fordelingsud-
valgets område. Dette må bero på en konkret vurdering i fordelings-
udvalget, når fordelingen er gennemført.  
 
 
Venlig hilsen 

 
Anders Kühnau 
Regionsrådsformand 
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Fra: Regionssekretariatet (Afdelingspostkasse) [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=REGSEK]

Til: 'Jakob Sønderskov Sørensen' [jakobss74@gmail.com]

Cc: Leon Hiitola Iversen [leon.iversen@stab.rm.dk];Ruth Irene Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk];Jette Kristensen
[Jette.Kristensen@STAB.RM.DK]

Sendt dato: 06-04-2020 08:42
Modtaget Dato: 06-04-2020 08:42
Vedrørende: Svar vedr. Stx-fordeling og gymnasie-udbuddet i Århus Vest
Vedhæftninger: Svar vedrørende gymnasieudbuddet i Aarhus Vest.pdf

image001_6271.gif

Kære Jakob Sønderskov Sørensen
 
Hermed Anders Kühnaus svar på din henvendelse af 30. marts.
 
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
 
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Jakob Sønderskov Sørensen [mailto:jakobss74@gmail.com] 
Sendt: 30. marts 2020 10:39
Til: Anders Kühnau
Emne: Stx-fordeling og gymnasie-udbuddet i Århus Vest
 
Kære Anders Kühnau,
 
jeg skriver til dig i min egenskab af tillidsrepræsentant for Gymnasieskolernes Lærerforening på Aarhus Gymnasium i Tilst, det tidligere
Langkær Gymnasium.
 
Det siger sig selv, at vi følger det politiske pokerspil mellem regionen og ministeren om udbuddet af stx-klasser i Århus med stor
opmærksomhed.
 
På den ene side er vi lærere i Tilst glade for, at der efter mange år med nærmest ureguleret konkurrence mellem gymnasierne nu kommer
noget politisk styring. På den anden side er vi bange for, at vores skole, kommer til endnu engang at stå som taber i processen. Hvis
resultatet bliver, at vi ender med kun 4 stx-klasser pr. årgang, får vi svært ved at genopbygge det skolemiljø, som vi har været kendt for
med høj løfteevne og integration i praksis.
 
Hvis du er interesseret, vil jeg meget gerne uddybe mine overvejelser - du er meget velkommen til at ringe til mig.
 
Venlige hilsner
 
Jakob Sønderskov Sørensen
 
Lektor, Tillidsrepræsentant Aarhus Gymnasium Tilst
 
tlf. 2022 8568
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Regionshuset

Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26

Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk

www.rm.dk

 

Dato 06-04-2020

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

 

 

Lektor Jakob Sønderskov Sørensen 

 
 

 
Kære Jakob Sønderskov Sørensen 
  
Tak for din henvendelse vedrørende stx-fordeling og gymnasieudbud-
det i Aarhus Vest. Vi har som bekendt sendt regionsrådets indstilling 
om en ændring af kapacitetsfastsættelsen i Aarhus–området til un-
dervisningsministeriet og afventer nu ministerens afgørelse.  
  
Regionsrådet har tilsvarende fokus på at sikre et godt gymnasieud-
bud i Aarhus Vest, og kapacitetsfastsættelse for Tilst har da også væ-
ret uændret i forhold til tidligere års kapacitet, ligesom gymnasiet ik-
ke er pålagt et kapacitetsloft. Gymnasiet har således fortsat en kapa-
citet på 118 elever, og det er regionsrådets vurdering, at det herved 
fortsat vil være muligt at opretholde et fagligt og økonomisk bære-
dygtigt stx-udbud i Aarhus Vest. 
  
Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at såfremt der i forde-
lingsprocessen viser sig behov for at hæve kapaciteten, har forde-
lingsudvalget mulighed for at hæve kapaciteten på gymnasier, der 
ikke har fået pålagt et kapacitetsloft, med henblik på at sikre til-
strækkelig kapacitet i fordelingsudvalgets område. Dette må bero på 
en konkret vurdering i fordelingsudvalget, når fordelingen er gen-
nemført.  
  
Venlig hilsen 

  
Anders Kühnau 
Regionsrådsformand 
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 06-04-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Aarhus Tech
Direktør Annette Lauridsen 

Kære Annette Lauridsen

Tak for din henvendelse. Vi har som bekendt fremsendt regionsrådets 
indstilling om en ændring af kapacitetsfastsættelsen til ministeriet og 
afventer nu ministerens afgørelse. Jeg vil gerne henlede opmærk-
somheden på, at det i henhold til institutionsloven, jf. § 5, er under-
visningsministeren, ikke regionen, der skal gennemføre en høring af 
institutionens bestyrelse, ligesom det alene er undervisningsministe-
ren, der kan nedlægge en institution.
 
Vi vurderer ikke, at regionsrådets indstilling er i modstrid med grund-
laget for fusionen. Det fremgår af godkendelsesbrevet fra ministeriet, 
at Aarhus Tech godkendes til at udbyde stx i Aarhus C, forudsat at 
antallet af udbudte stx-pladser i Aarhus C ikke overstiger antallet af 
udbudte stx-pladser i Tilst.  Ved en lukning af udbuddet i Aarhus C vil 
dette vilkår således være overholdt. 

Endvidere ændres der ikke ved kapacitetsfastsættelsen for udbuddet i 
Tilst, ligesom gymnasiet ikke har fået pålagt et kapacitetsloft. Så-
fremt der i fordelingsprocessen måtte vise sig behov for at hæve ka-
paciteten i Tilst, har fordelingsudvalget således mulighed for at hæve 
denne, med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet i fordelingsud-
valgets område. Dette må bero på en konkret vurdering i fordelings-
udvalget, når fordelingen er gennemført. 

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 06-04-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Lektor Jakob Sønderskov Sørensen

Kære Jakob Sønderskov Sørensen
 
Tak for din henvendelse vedrørende stx-fordeling og gymnasieudbud-
det i Aarhus Vest. Vi har som bekendt sendt regionsrådets indstilling 
om en ændring af kapacitetsfastsættelsen i Aarhus–området til un-
dervisningsministeriet og afventer nu ministerens afgørelse. 
 
Regionsrådet har tilsvarende fokus på at sikre et godt gymnasieud-
bud i Aarhus Vest, og kapacitetsfastsættelse for Tilst har da også væ-
ret uændret i forhold til tidligere års kapacitet, ligesom gymnasiet ik-
ke er pålagt et kapacitetsloft. Gymnasiet har således fortsat en kapa-
citet på 118 elever, og det er regionsrådets vurdering, at det herved 
fortsat vil være muligt at opretholde et fagligt og økonomisk bære-
dygtigt stx-udbud i Aarhus Vest.
 
Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at såfremt der i forde-
lingsprocessen viser sig behov for at hæve kapaciteten, har forde-
lingsudvalget mulighed for at hæve kapaciteten på gymnasier, der 
ikke har fået pålagt et kapacitetsloft, med henblik på at sikre til-
strækkelig kapacitet i fordelingsudvalgets område. Dette må bero på 
en konkret vurdering i fordelingsudvalget, når fordelingen er gen-
nemført. 
 
Venlig hilsen

 
Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 08-04-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil

Jeg sendte den 27. marts 2020 en indstilling fra regionsrådet om en 
revurdering af kapacitetsfastsættelsen for gymnasierne i Aarhus-om-
rådet, herunder en indstilling om lukning af Aarhus Gymnasiums ud-
bud i Aarhus midtby. Vi har desværre ikke hørt fra dig endnu, og sa-
gen er ved at være presserende, da gymnasieeleverne i henhold til 
optagelsesbekendtgørelsen skal have besked senest den 1. maj om 
den foreløbige pladsreservation. 

Jeg har fuld forståelse for, at en stillingtagen i sagen kan trække ud i 
den aktuelle situation, men af hensyn til både gymnasiernes opgaver 
vedrørende elevfordeling og elevernes afklaring vedrørende deres 
kommende studiested, vil jeg anmode om, at der træffes en afgørelse 
hurtigst muligt. Jeg vil derfor foreslå, at vi i stedet for et møde får 
aftalt tid til en kort telefonsamtale hurtigst muligt. 

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand

320

5775298#0 - Brev til Pernille Rosenkrantz-Theil



Fra: Jette Kristensen [Jette.Kristensen@STAB.RM.DK]

Til:
Pernille Blach Hansen [Pernille.Blach.Hansen@stab.rm.dk];Anders Kjærulff [ANDKJU@rm.dk];Ole Thomsen
[ole.thomsen@stab.rm.dk];Carsten Lind [Carsten.Lind@STAB.RM.DK];Kim Kofod Hansen
[Kim.Kofod.Hansen@ru.rm.dk];Henrik Lodberg [Henrik.Lodberg@ru.rm.dk];Ruth Irene Strøm
[Ruth.Stroem@ru.rm.dk]

Sendt dato: 12-04-2020 18:50
Modtaget Dato: 12-04-2020 18:50
Vedrørende: Fwd: Svar fra børne- og undervisningsministeren
Vedhæftninger: image001_4709.png

ATT00001_175.htm
image003_2182.png
ATT00002_130.htm
image005_1000.png
ATT00003_85.htm
Svar fra børne- og undervisningsministeren.DOCX
ATT00004_57.htm

T.o

Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Sekretær
Tlf 7841 0011
Regionssekretariatet 

Start på videresendt besked:

Fra: Anne Skov Christensen <Anne.Skov.Christensen@uvm.dk>
Dato: 12. april 2020 kl. 18.15.23 CEST
Til: Anders Kühnau <kuhnau@rr.rm.dk>
Cc: Jette Kristensen <Jette.Kristensen@STAB.RM.DK>, Mads Hyldahl Fogh <Mads.Hyldahl.Fogh@uvm.dk>
Emne: Svar fra børne- og undervisningsministeren

�
Kære Anders Kühnau
 
Se venligst vedlagte svar fra børne- og undervisningsministeren på dit brev til ministeren af 27. marts 2020.
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Ministeren

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr.: 29634750

12. april 2020
Sags nr.: 20/05872

Regionsrådsformand Anders Kühnau 
kuhnau@rr.rm.dk

Kære Anders Kühnau 
 
Tak for din henvendelse og den reviderede indstilling fra Region Midtjyl-
land om kapacitetslofter i og omkring Aarhus.

Som du ved, valgte regeringen at følge regionernes indstillinger om fast-
læggelse af kapacitetslofter på i alt 23 almene gymnasier rundt om i lan-
det, hvilket blev meddelt regioner og gymnasier tirsdag d. 24. marts 2020. 

Som jeg forstår den reviderede, regionale indstilling om kapacitetslofter, 
ønsker regionen nu på grund af lav søgning at lukke Aarhus Gymnasi-
ums stx-udbud på Dollerupvej og overføre kapaciteten herfra til hen-
holdsvis Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skander-
borg Gymnasium.

Jeg har besluttet ikke at følge den reviderede, regionale indstilling. Dette 
sker af følgende grunde:

Jeg mener ikke, at det på det nuværende, fremskredne tidspunkt – efter 
at ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er udløbet og uden hø-
ring af den berørte institution – vil være rimeligt at lukke Aarhus Gym-
nasiums stx-udbud på Dollerupvej. Hvis regionen ønsker udbuddet ned-
lagt, bør dette indstilles i god tid, inden ansøgningsprocessen til ung-
domsuddannelserne går i gang, så der er fuld gennemsigtighed omkring 
gymnasieudbuddet for ansøgerne.

For så vidt angår ønsket om overførsel af kapacitet til andre gymnasier, 
vil jeg dog være positivt stemt over for en mindre opjustering af kapaci-
teten på Skanderborg Gymnasium, hvis fordelingsudvalget i Østjylland 
kan påvise, at afviste ansøgere til Skanderborg Gymnasium får meget 
lang transporttid til et andet uddannelsessted, samt i den forbindelse kan 
påvise, at en opjustering ikke vil påvirke fordelingen af elever til udfor-
drede gymnasier som fx Viby Gymnasium nævneværdigt.
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Hvis fordelingsudvalget i Østjylland ser disse betingelser opfyldt og i øv-
rigt ønsker at gøre brug af denne mulighed, bedes udvalget hurtigst mu-
ligt rette henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet herom.
 

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil
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Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Minister- og Ledelsessekretariatet
 
Direkte tlf.: +45 20 33 62 71
E-mail: Anne.Skov.Christensen@uvm.dk
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Med venlig hilsen
Anne Skov Christensen
Ministersekretær
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 15-04-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Formand for Fordelingsudvalg Øst
Allan Friis Clausen

Kære Allan Friis Clausen

Regionsrådet havde som bekendt – med afsæt i tilmeldingstallet - 
sendt en indstilling til undervisningsministeren om en revurdering af 
kapacitetsfastsættelsen for gymnasierne i Aarhus-området, herunder 
en indstilling om lukning af Aarhus Gymnasiums udbud i Aarhus midt-
by. Vi har nu fået svar fra ministeren, og hun har besluttet ikke at 
følge regionsrådets reviderede indstilling

Ministeren er dog indstillet på at se positivt på en mindre opjustering 
af kapaciteten på Skanderborg Gymnasium, hvis fordelingsudvalget 
kan påvise, at afviste ansøgere til Skanderborg Gymnasium får meget 
lang transporttid til et andet uddannelsessted, samt i den forbindelse 
kan påvise, at en opjustering ikke vil påvirke fordelingen af elever til 
udfordrede gymnasier som fx Viby Gymnasium nævneværdigt.

Undervisningsministeren anmoder fordelingsudvalget om, såfremt I 
ser disse betingelser opfyldt og i øvrigt ønsker at gøre brug af denne 
mulighed, hurtigst muligt at rette henvendelse til Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet herom.

Jeg vil hermed gerne opfordre til, at I gør brug af denne mulighed. 
Det er vores vurdering, at betingelserne vil være opfyldt og en min-
dre opjustering af kapaciteten på Skanderborg Gymnasium vil bety-
de, at vi kan imødekomme flere af de unge, der har valgt at søge de-
res lokale gymnasium. Såfremt vores administration kan være be-
hjælpelig med at tilvejebringe det fornødne datagrundlag, er I meget 
velkomne til at kontakte Henning Tjørnelund. 

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Fra: Henning Tjørnelund [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=HENTJO]

Til: Ruth Irene Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk]
Sendt dato: 15-04-2020 09:24
Modtaget Dato: 15-04-2020 09:24
Vedrørende: Henvendelse
Vedhæftninger: Brev til fordelingsudvalg Øst.pdf

Svar fra børne- og undervisningsministeren_1.DOCX

Kære Ruth
 
Er hermed opslået på TEAMS fordelingsudvalg ØST og journaliseret på sagen.
 
 

 
 
Med venlig hilsen
 
Henning Tjørnelund
Specialkonsulent
Region Midtjylland
Tlf.: 78 41 11 06 Mob.: 51 51 06 80
 
Regional Udvik ling
Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ 8800 Viborg

 
 
Fra: Ruth Irene Strøm 
Sendt: 15. april 2020 09:09
Til: Henning Tjørnelund
Emne: Brev
Prioritet: Høj
 
Kære Henning
 
Så er brevet godkendt og underskrevet. Men vi skal have udsendelsen journaliseret – klarer du det, når det nu er via Teams?
 
Vil du lige give et praj, når du har sendt? Så skal Lene nemlig have sendt en pressemeddelelse af sted efterfølgende.
 
Med venlig hilsen
 
Ruth Irene Strøm
Chefkonsulent
 
Telefon: 29290263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk
 
Regional udvikling - Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 15-04-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Formand for Fordelingsudvalg Øst
Allan Friis Clausen

Kære Allan Friis Clausen

Regionsrådet havde som bekendt – med afsæt i tilmeldingstallet - 
sendt en indstilling til undervisningsministeren om en revurdering af 
kapacitetsfastsættelsen for gymnasierne i Aarhus-området, herunder 
en indstilling om lukning af Aarhus Gymnasiums udbud i Aarhus midt-
by. Vi har nu fået svar fra ministeren, og hun har besluttet ikke at 
følge regionsrådets reviderede indstilling

Ministeren er dog indstillet på at se positivt på en mindre opjustering 
af kapaciteten på Skanderborg Gymnasium, hvis fordelingsudvalget 
kan påvise, at afviste ansøgere til Skanderborg Gymnasium får meget 
lang transporttid til et andet uddannelsessted, samt i den forbindelse 
kan påvise, at en opjustering ikke vil påvirke fordelingen af elever til 
udfordrede gymnasier som fx Viby Gymnasium nævneværdigt.

Undervisningsministeren anmoder fordelingsudvalget om, såfremt I 
ser disse betingelser opfyldt og i øvrigt ønsker at gøre brug af denne 
mulighed, hurtigst muligt at rette henvendelse til Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet herom.

Jeg vil hermed gerne opfordre til, at I gør brug af denne mulighed. 
Det er vores vurdering, at betingelserne vil være opfyldt og en min-
dre opjustering af kapaciteten på Skanderborg Gymnasium vil bety-
de, at vi kan imødekomme flere af de unge, der har valgt at søge de-
res lokale gymnasium. Såfremt vores administration kan være be-
hjælpelig med at tilvejebringe det fornødne datagrundlag, er I meget 
velkomne til at kontakte Henning Tjørnelund. 

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Ministeren

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr.: 29634750

12. april 2020
Sags nr.: 20/05872

Regionsrådsformand Anders Kühnau 
kuhnau@rr.rm.dk

Kære Anders Kühnau 
 
Tak for din henvendelse og den reviderede indstilling fra Region Midtjyl-
land om kapacitetslofter i og omkring Aarhus.

Som du ved, valgte regeringen at følge regionernes indstillinger om fast-
læggelse af kapacitetslofter på i alt 23 almene gymnasier rundt om i lan-
det, hvilket blev meddelt regioner og gymnasier tirsdag d. 24. marts 2020. 

Som jeg forstår den reviderede, regionale indstilling om kapacitetslofter, 
ønsker regionen nu på grund af lav søgning at lukke Aarhus Gymnasi-
ums stx-udbud på Dollerupvej og overføre kapaciteten herfra til hen-
holdsvis Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Skander-
borg Gymnasium.

Jeg har besluttet ikke at følge den reviderede, regionale indstilling. Dette 
sker af følgende grunde:

Jeg mener ikke, at det på det nuværende, fremskredne tidspunkt – efter 
at ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er udløbet og uden hø-
ring af den berørte institution – vil være rimeligt at lukke Aarhus Gym-
nasiums stx-udbud på Dollerupvej. Hvis regionen ønsker udbuddet ned-
lagt, bør dette indstilles i god tid, inden ansøgningsprocessen til ung-
domsuddannelserne går i gang, så der er fuld gennemsigtighed omkring 
gymnasieudbuddet for ansøgerne.

For så vidt angår ønsket om overførsel af kapacitet til andre gymnasier, 
vil jeg dog være positivt stemt over for en mindre opjustering af kapaci-
teten på Skanderborg Gymnasium, hvis fordelingsudvalget i Østjylland 
kan påvise, at afviste ansøgere til Skanderborg Gymnasium får meget 
lang transporttid til et andet uddannelsessted, samt i den forbindelse kan 
påvise, at en opjustering ikke vil påvirke fordelingen af elever til udfor-
drede gymnasier som fx Viby Gymnasium nævneværdigt.
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Hvis fordelingsudvalget i Østjylland ser disse betingelser opfyldt og i øv-
rigt ønsker at gøre brug af denne mulighed, bedes udvalget hurtigst mu-
ligt rette henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet herom.
 

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil
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Fra: Jette Kristensen [Jette.Kristensen@STAB.RM.DK]
Til: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse) [regional-udvikling@ru.rm.dk]
Cc: Ruth Irene Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk]
Sendt dato: 20-04-2020 08:30
Modtaget Dato: 20-04-2020 08:30
Vedrørende: VS: Forældrehenvendelse vedrørende ekstra kapacitet på Skanderborg Gymnasium
Vedhæftninger: 149 Underskrifter fra personer der er direkte berørte.pdf

175 Underskrifter fra folk der ønsker at vise deres støtte.pdf
image001_11572.gif

Jeg vil gerne bede om et svarudkast til denne henvendelse til Anders Kühnau.
 

-      Henvendelsen bedes journaliseret
-      Erindring med oplysning om journalnummer samt sagsbehandler bedes sendt til Jette Kristensen snarest
-      Jette Kristensen kvitterer til afsenderen (henvendelsen er modtaget og du vil få et svar snarest muligt og senest om 2-3 uger)
-      Svarfrist ved henvendelser fra regionsrådsmedlemmer max. 1 uge, fra borgere og andre max 2 uger
-      Kan svarfristen ikke overholdes, bedes dette straks meddelt Jette Kristensen. Jette Kristensen giver herefter politikeren/borgeren meddelelse om

årsagen til, at svaret er forsinket
-      Afdelingsledelsen vurderer, hvorvidt den ansvarlige koncerndirektøren for området skal have være inddraget, forinden svarudkast fremsendes til

Jette Kristensen.
-      Svarudkast sendes som erindring på kladde til godkendelse til Jette Kristensen. I bedes oplyse , hvem der har godkendt svarudkastet ved

fremsendelsen. Det kan stå i kommentaren i erindringen. 
Det forventes, at der er læst korrektur.

-      Det godkendte svarudkast returneres som en underskrevet kladde til sagsbehandler til udsendelse og journalisering. Svar til
regionsrådsmedlemmer udsendes dog af Regionssekretariatet.

Bemærk, når der er fortrolige og personfølsomme oplysninger, skal svar/kvitteringer sendes som digital post ved hjælp af CPR-nummer (eller hvis
borgeren er fritaget for digital post – som papirpost)
 
 
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
 
 
Fra: Kim Albæk [mailto:kim.albaek@gmail.com] 
Sendt: 19. april 2020 22:27
Til: Anders Kühnau
Emne: Forældrehenvendelse vedrørende ekstra kapacitet på Skanderborg Gymnasium
 

Forældrehenvendelse vedrørende ekstra kapacitet på Skanderborg Gymnasium
 

 
19. april, 2020

 
Kære Anders Kühnau
I Ry og omegn klynger 46 unge og deres forældre sig i disse dage til håbet om, at undervisningsministeren vil støtte den foreslåede mindre
opjustering af kapaciteten på Skanderborg Gymnasium i det kommende skoleår.
 
I januar besluttede Region Midtjylland at nedlægge en klasse på Skanderborg Gymnasium. Men Ministeren er nu ifølge Regionen positivt
indstillet for at oprette en ekstra klasse i Skanderborg i forhold til beslutningen i januar og således fastholde antallet af klasser i forhold
sidste år, og det vil vi gerne støtte med følgende kommentarer og input.
 
De 46 unge har søgt ind på STX i Skanderborg som deres 1. prioritet. Det har de, fordi de naturligvis betragter kommunens eneste gymnasium
som det lokale gymnasium. I folkeskolen er de unge også på brobygningsforløb på institutionerne i Skanderborg. Men Skanderborg
Gymnasium har oplevet en stigning i ansøgertallet på 41 elever, og på grund af det pt. udmeldte kapacitetsloft skal eleverne fordeles til
andre STX-gymnasier eller andre ungdomsuddannelser. Det geografiske søgemønster til Skanderborg Gymnasium har ifølge Region
Midtjylland ikke ændret sig i det seneste år. Alligevel står vores unge nu overfor at skulle sendes til Aarhus – alene fordi vi bor i mindre byer i336
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kommunen.
 
Der er ikke logisk. Og slet ikke når årsagen er, at der er problemer med fordelingen af elever mellem gymnasierne i netop Aarhus. Det mener
vi må kunne løses mellem Aarhus-gymnasierne med det store antal ansøgere, der er til rådighed i Danmarks næststørste by. Det samme
mener 13 ud af 15 rektorer i det lokale fordelingsudvalg. Samlet set tegner det et billede af, at man ved at flytte eleverne internt i Aarhus vil
kunne løse problemerne med for mange elever på visse gymnasier og for få på andre - i Aarhus Kommune.
 
Det faktum gør det endnu mere urimeligt, at elever fra Ry og opland skal bruge mindst en halv time ekstra dagligt hver vej på transport til en
STX-uddannelse i Aarhus. Ry-unge er vant til at skulle transportere sig til ungdomsuddannelserne, da der jo ikke er tilbud i Ry. Men det vil
være første gang, at så mange unge fra byen tvinges til at skulle til Aarhus eller til at søge en helt anden uddannelsesvej.
 
Vi har også hæftet os ved, at regeringen mener, at kapacitetslofterne er med til at sikre, at der fortsat er en ”bred uddannelsesdækning over
hele landet og ikke kun i de store byer”. Det argument støtter netop oprettelsen af en ekstra klasse på STX-uddannelsen i Skanderborg. Hvis
man sender de mange oplands-unge i Skanderborg til Aarhus, så vil det være at gøre præcist det modsatte. Der er jo heller ikke tale om, at
den almene gymnasie-uddannelse i Skanderborg skal skrues voldsomt op i forhold til elever, men alene fastholde det nuværende antal
klasser. Fastholder ministeren beskæringen af endnu en klasse i Skanderborg, vil der faktuelt blive skåret hårdt i forhold Skanderborg
Kommunes befolkningsvækst i de senere år.
 
Ministeren har også understreget, at en fastholdelse af den nuværende kapacitet på Skanderborg Gymnasium ikke må påvirke fordelingen af
elever til udfordrede gymnasier som eks. Viby Gymnasium nævneværdigt. Forvaltningen i Region Midtjylland har i sin indstilling til de lokale
regionsrådspolitikere den 25. marts fastslået, at en klasse ekstra i Skanderborg ikke vil få betydning for Viby Gymnasium. Under punktet
”Spor 3” skriver forvaltningen:
 
”Såfremt Skanderborg Gymnasium tildeles en ekstra klasse, har Skanderborg Gymnasium mulighed for at optage alle 1.
prioritetsansøgninger for skoleåret 2020-2021. Dette vurderes ikke at have betydning for Viby Gymnasium, som vil kunne tilføres
tilstrækkeligt med fra de Aarhus gymnasier, der er overansøgte.”
 
Vi håber, at ministeriet vil være positivt stemt for at øge kapaciteten på Skanderborg Gymnasium. De unge i ”Oplands-Skanderborg” vil gerne
være i deres nærområde mindst tre år endnu. Men de har brug for jeres hjælp.
 
På vegne af en gruppe forældre i Ry og opland
 
Med venlig hilsen
 
Bente Fisker Johansen, mobil: 2637 6706, mail: bentefisker@hotmail.com
Steffen Ulsø Knudsen, mobil: 5250 0042, mail: steffenuk@gmail.com
Kim Albæk, mobil; 2165 6689, mail: kim.albaek@gmail.com
 
--
 
Vedhæftet:
To stk. PDF med underskri fter indsamlet onl ine søndag 19. apri l  mel lem 15.00 og 21.00 via  Facebook-ops lag:

·       149 underskri fter fra  forældre ti l  et barn, der søger optagelse på Skanderborg Gymnasium i  2020 el ler 2021.

·       175 underskri fter fra  lokale borgere, der ønsker at vise deres  støtte.
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Jeg tilkendgiver hermed min støtte til 
facebookgruppen "PROTEST mod 
nedlæggelse af klasse på STX - 
Skanderborg" brev til Børne- og 
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-
Theil.

Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by) Jeg tilkendegiver hermed at jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 
2020 eller foråret 2021.

Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Kim Albæk Agnetevej 33. 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Maria Dalhoff Thorsvej 49, 8680 JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Bente Fisker Johansen Tippethøj 30, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Steffen Ulsø Knudsen Vessø vænge 14, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Pia Kamp Kildebjerg Skovvej 9 JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lene Søgaard Kristensen Ellehammers Alle 11, 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Pia Stürup Gammel Skolevej 41, 8660 Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Martin Bjerring Johansen Ellehammers Alle 11, Skovby, 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lisbeth Laursen Stjærvej 27 Søballe 8660 Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Susanne Thoning Hvass Skjørringvej 12 a, 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mette Kudahl Albæk Agnetevej 33 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Per Kjær Johansen Tippethøj 30, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Christina Mikkelsen Bøgevej 30/ 8680/ Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Marianne og Michael Thiessen Siimvej 25, 8680 Ey JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Katja Thorpstrup Pedersen Horsensvej 29, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mette Backs Vessøvej 34, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Cecilie Drøgemüller Firkløvervej 7, 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Truels Truelsen Vessøvej 8, Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Thomas Cordtz Lyngvej 14 / 8680 / Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Marianne Truelsen Vessøvej 8, Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Louise søballe Æblehaven nr 89. Hørning 8362 JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jeanette Studsgård Thøgersen Klostervej 72, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lone Mathiesen Siimvej 67 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Karen Kallesøe Kildebakken 12A, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lene Odgaard Locht Rugaards Skovvej 17c JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Marianne Fjerbæk Gyden 3 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Casper Dalhoff Thorsvej 49 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mads Bech Olesen Bøgevej 8, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mette Trøllund Rask Kildebjerg Skovvej 21, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Torben Hadberg Gyden 3 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Peter Knudsen Fugldalen 28 / 8680 / Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Kim Damsgaard Nyvej, Gl. Rye JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mike Shee Amaliegade 5C, 1. sal, 7080 Børkop JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Christina Højlund Knudsen Skolebakken 3, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Karina Nørgaard Tycho Brahes alle 16, Skovby, 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Michael Thiessen Siimvej / 8680 / Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mette Forsingdal Platanvej 3, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lisbeth Dyhr vestergaard Låsbyvej 108, Nørre/Vissing, 8660 Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
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Jeg tilkendgiver hermed min støtte til 
facebookgruppen "PROTEST mod 
nedlæggelse af klasse på STX - 
Skanderborg" brev til Børne- og 
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-
Theil.

Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by) Jeg tilkendegiver hermed at jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 
2020 eller foråret 2021.

Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Christina Ortvald Skæphøj 31, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Caroline Berg Skovvænget, 8680, Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Poul Brandt Christensen Heimdalsvej 6 , 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mads Bech Olesen Bøgevej 8, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Palle Garly Baunehøjvej 4, Nørre Vissing, 8660 Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Hanne Brandt Christensen Heimdalsvej 6 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Majbrit Kipper Nattergalevej 40, 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Dorte Blegebrønd Gosvig Jægergårdsvej 11, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Pia Jakobsen Stadionvej 4, 8660 Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Birgitte Johansen Skæphøj 54, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Marianne Christensen Lokesvej 5, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Britta Thuun-Petersen Tulstrupvej 61, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Frank Kipper Jensen Nattergalevej 40, 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Tina Dideriksen Lyngvej 14, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Michel Ruiz Vestergade 87, 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jesper Schulin Vessøvej 42 / 8680 / Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Therese A. Pilgaard Agnetevej 8 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Charlotte bugge Klostervej 164, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Casper Pilgaard Agnetevej 8, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jens Anker Hansen Skanderborgvej 53, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Michelle Grønborg Rugaarden 23C JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Gitte Villemoes Larsen Tippethøj 29, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Line Rønholt Gartnervænget 33 / 8680 / Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Else Sørup Rugaards Skovvej 40, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Heidi Larsson Lundhøjsvinget 3, 8660 Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Anette Juhlin Porsevænget 51 JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Karin Ingermann Nielsen Solhøjparken 16 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Torben Bak Skovhus Kyhnsmindevej 6, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Randi Boelskifte Skovhus Kyhnsmindevej 6, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Charlotte Kjærsgaard Jensen Fugldalen 3, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Morten Rask Kildebjerg Skovvej 21, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Randi Boelskifte Skovhus Kyhnsmindevej 6, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Niels-Ole Ankerstjerne Ligustervej 33, 8464, Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Rasmus Bliddal Haardalen 3, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Kristian Holmstrøm Platt Gartnervænget 19, 8680, Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jesper Rud Krakesvej 77, 8660 Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Ingrid Bleeg Solhøjparken 20, 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Tom Nilson Lundhøjvej 2, 8660, Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
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Jeg tilkendgiver hermed min støtte til 
facebookgruppen "PROTEST mod 
nedlæggelse af klasse på STX - 
Skanderborg" brev til Børne- og 
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-
Theil.

Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by) Jeg tilkendegiver hermed at jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 
2020 eller foråret 2021.

Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Hanne Olsson Skæphøj 33, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Rikke Hougaard Hedevej 5, Gl. Rye, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mette Sidenius Knudsvej 26 JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Solvejg Iversen Hedevej 11, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Peter bak Jernbanegade 22, 7323 give JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Joachim Ladefoged Rugaards Skovvej 32 / 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Peter Kamp Kildebjerg Skovvej 9, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Stine Rebsdorf Ahornvej 5, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jette Bojesen Ravnsøvej 25 JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Malene Bulow Ryesgade 47A, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Claus Rathje Ryesgade 47A, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mette Aschlund Damagervej 3,8660 Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jens Bojesen Ravnsøvej 25, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Carl Jakob Backs Vessøvej / 8680 / Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mikael Fuglsang Horsensvej 32 JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lene Ejsing Lille vangs vej 1 JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Tina Houmand Mortensen Skanderborgvej 53/ 8680/ Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Janne eskildsen Tippethøj 8680 ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Christina Jæger Bjarkesvej 20 JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mette Møller Nielsen Agnetevej 5, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Britta Melbjergvej, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Christina Sko Ægirsvej 12, 8660 Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Helle Nymarks Alle JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jannie Arvad Annas have 15. 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Ulla Jensen Kildebakken/8680/Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Susanne Skårup Knudsvej 20/8680/Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Else Marie andersen Fyrrestien 7, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Ole Juul Alléen 11, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Maibritt Hvam Pedersen Alkenvej 44D, 8660 Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Anne Christine Juhl Rugaards Skovvej 32, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Thomas Balle Kristensen Ellehammers Alle 20, 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Pernille von Lillienskjold Ellehammers Alle 20, 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jesper Thuun-Petersen Tulstrupvej 61, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Kristina Svensson Klostervej, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Tina Stabell Olesen Bøgevej 8, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Hanne Ortvad-Larsen Thorsvej 70, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Hanne Fabricius Kildebjerg Skovvej 37, ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Maiken Damgaard Risvig Rugaards Skovvej 36, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
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Jeg tilkendgiver hermed min støtte til 
facebookgruppen "PROTEST mod 
nedlæggelse af klasse på STX - 
Skanderborg" brev til Børne- og 
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-
Theil.

Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by) Jeg tilkendegiver hermed at jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 
2020 eller foråret 2021.

Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lene Stenskrog Skovkanten 6, 8660 Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mikael Kallesøe Kildebakken 12 / 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Bjarne Nørgaard Tycho Brahes Alle 16 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Tina Hedegaard Haun Skovvænget 16, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Trine Højgaard Knudsen Vessø vænge 14, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Line Stampe Agervej 42 JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Anne-Marie Permin Skovstedvej 25 JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Tine Normand Møller Bøgevej 14 8660 Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Camilla Leth Magnussen Sanatorievej/ 8680/Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mette Madsen Vibevej 4, 8660 Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jesper Hedegaard Haun Skovvænget, 8680, Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Charlotte wildenhoff Bakkelyparken 21, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Majbrit Andesen Sandemandsvænget 24 JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Malene Rønø Ahornvej 9, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Frank Henriksen Ahornvej 9, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lone Nielsen Vestergade 38, 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Marianne Sveistrup Himmelbjergvej 6, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lasse Bergholt Nielsen Skovsted 25 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Anne-Marie Permin Skovstedvej 25 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Anitha Isø thøgersen Søkildevej 49, Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Ole Hassager Petersen Krogdalsvej 7, 8660 Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Rikke Lund Nielsen Krogdalsvej 7 JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. MICHAEL Rauter Rugvej 5, 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Belinda Mørk Andersen Thorsvej, Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Pernille Platt Gartnervænget 19 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Hanne Munch Pedersen Blegsø Banke 57, 8660 Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Rie Kjær Toftevej 9, 8670 Låsby JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Karen kousgaard Tippethøj 27, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lene Gramstrup Agerhønebakken 37, 8660 skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lars Gramstrup Agerhønebakken 37 / 8660 / Skanderborg JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Steen Vestergaard Firkløvervej 37, 8464 Galten JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Stinne Berg Skovvænget 6, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Maj Morgenstjerne Alleen 15, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Nina Bliddal Haardalen 3, 8680 Ry JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Janni Frandsen Fregerslevvej 17 8362 Hørning JA - Jeg / vi er forældre til et barn der søger optag på STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021.
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Jeg tilkendgiver hermed min støtte til 
facebookgruppen "PROTEST mod 
nedlæggelse af klasse på STX - 
Skanderborg" brev til Børne- og 
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-
Theil.

Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by) Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.

Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Betina Lyng Bjerre Tippethøj 15, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Klaus Berthelsen Platanvej 33 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Marina Thorbjørn Højlundvej 5 A, 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Katrine Kudahl Albæk Agnetevej 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Connie Madsen Kjællingdalsvej 2, 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Marlene Kragelund-Leer Henrik Hertz vej 10, 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Bettina Nielsen Søkildevej 62 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jens Aavild Søvangsvej 10, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Bodil Thomsen Vadestedet 10, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Christel Jensen Ravnsøvej 52, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lone Langballe Lundhøjvej 17, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Rasmus Houmann Ryesgade 52, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Charlotte / Bak Bakkelyparken / 8680 / Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Tina Schmidt Panums Allé 6, 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Inge Kristoffersen Bækken 3, 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lisbeth Holberg-Jørgensen Agnetevej 32 / 8680 / Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Karsten /Bak Bakkelyparken 29, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Klaus Dam-Tholstrup Haardalen 5, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lisa Kjær Gjessing Klostervej 82, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Nicolai Blom Pedersen Agnetevej 16, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Rikke Jantzen Agnetevej 16, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Tina Baastrup Kudsk Platanvej 42, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Anne-Lie Pedersen Ryesgade 52 8680 ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Heidi Primdahl Jakobsen Einars Lykke 21 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Conny Lund Tegtmeier Vessøvej 69 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Anette Høgsted Tippethøj 26 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Peder Vejsgaard Storesand 15 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jette Hald Siimvej 10 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lena Aavild Søvangsvej 10, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jens Overgaard Rimmersvej 8 - 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Line Marie Urup Krukov Andersen Jeksenvej 100 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Henrik Urup Krukov Andersen Jeksenvej 100 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Line Marie Urup Krukov Andersen Jeksenvej 100 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Line Bisgaard Niels Bohrs Alle 19, 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Susanne Nielsen Fugldalen 7 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lars Sørensen Granatvænget 5 8464 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Sidse Tronhjem Lauritsen Fjeldstedsvej 34 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Peter Holberg - Jørgensen Agnetevej 32 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Eva Myrup Fugldalen 38 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Ulla Parbo Hefsgaard Frejasvej 5, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Gitte Niebuhr Vessø Vænge 6, Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Christina Rauter Rugvej 5, 8464 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
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Jeg tilkendgiver hermed min støtte til 
facebookgruppen "PROTEST mod 
nedlæggelse af klasse på STX - 
Skanderborg" brev til Børne- og 
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-
Theil.

Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by) Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.

Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Alexander Thiessen Siimvej 25, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Signe Ørbæk Ægirsvej 9, 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Hans Peter Aavild Ranunkelvej 2, 8500 Grenå Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Søren Berg Glasius Hedevej 1, Gl Rye, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Allan Peter Elmvang Krakesvej 13, 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Christel Hartmann-Nielsen Vessøvej / 8680 / Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Janne Pedersen Jens Martin Knudsens vej 30 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Søren Johansen Skanderborgvej 72, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Ivan Jensen Bakkelyparken 31, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Stig Michael Sørensen Jægergårdsvej, Gl. Rye 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Morten Thaarup Overgaard Følfodvej 6/8680/Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Gitte mouritsen Ellens høj 43, 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Niels Parmo Christensen Borgergade 34 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Annette Landkildehus Æblehaven 14, 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Dan Ravnefjord Skovfyrvej 22, 8680, Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jakob Bonde Lauritsen Ellehammers Alle 19, 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Eva Hjortshøj Gartnervænget 27, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Eva Kruse Gefionsvej 6 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Flemming Dalsgaard Firkløvervej 85 / 8464 / Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Anette K. Kaasing Skovbyparken 43, 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Sige Jung-Madsen Bakkelyparken 11b Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. inge faaborg baunehøjvej 8660 skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Ann-Berit Lauritsen Siimvej 13, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Marianne Bjerrum Hvass Toftevænget 8, 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jan Sommerlund Rodelundvej 59 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Finn Møller Skæphøj 8, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Rasmus Ask Ortvad Thorsvej 70 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Tanja amara Isagervej 16, Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mathilde Hebsgaard Bellisvej 1, 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mette Feld-Jakobsrn Vessøvej 55, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Janni christensen Gefionsvej 5, Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Brian H. Bjerre Bellisvej 1, 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Maja Nielsen Hedevej 11, 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. kasper jensen højageren 12, 8752 østbirk Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Henrik Larsen Nørregårds alle 24,8362,Hørning Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Signe Maibom Krøjgaard Stenmårvej 3, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Nikolai Christian Richter Berg Skovvænget 6 / 8680 / Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Louise Høgild Flintevænget 7 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Helle Arbjerg Kildebjerg Skovvej 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Betina Larsson Siimvej 30, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Hanne Fisker Sørensen Gunnar Bull SørensenSdr.Thisevej 39 7870 Roslev Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Peter Kjærgård Skovvænget 15, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
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Jeg tilkendgiver hermed min støtte til 
facebookgruppen "PROTEST mod 
nedlæggelse af klasse på STX - 
Skanderborg" brev til Børne- og 
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-
Theil.

Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by) Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.

Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Trine Winther Skæphøj 64, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Vibeke Mousing Tunøvej 29, 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Casper Rohde Kildebjerg Skovvej 51 / 8680 / Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Hildur Lauge Sørensen Stjærvej 9, Storring, 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Line Bluhme Borgvardt Tippethøj 28 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lene Berthelsen Platanvej 33, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Klara Ladegaard Vadestedet 10, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Kristian Lauritsen Fjeldstedsvej 34, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Kim Lyng Bjerre Tippethøj 15, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Cecilie Petersen Kildebjerg Skovvej 80; 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Merete Jakobsen Violvej 1,8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Pernille Toft Engparken 33 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. morten bülow tippethøj 9, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Charlotte Markussen Alleen 11 - 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lotte Sejr Kirring Hårbyvej 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mieke Stoumann Hoeks Siim Bygade 112 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Heidi Aagaard Kildebjerg Skovvej 26, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Anja Biltoft Foverskov Høvervej 2, 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mette Krogh Vestergade 26, st.tv., 9681 Ranum Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Torben Holst Skovsbjergvej 5a Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Charlotte Kjærgård Skovvænget 15, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Christina Borg Silkeborgvej 29, 8680 ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Emil Lundgaard Bull Fisker Jagtvej 10B, 6950, Ringkøbing Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Sophus Dam-Tholstrup Haardalen 5, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Rasmus Gorm Pedersen Kildebjerg Skovvej 45 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Thomas Meedom Strandvænget 3, 8600 silkeborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lene Mikkelsen Kongefolden 71, 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Marianne Andreasen Tinbækparken 41, 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mette rasmussen Ellehammers alle 15 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Morten rasmussen Ellehammers alle 15 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Anne Dorte johansen Helgasvej 13, 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jeanette Rasmussen Skovsrodvej 20, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Allan Andreasen Tinbækparken 41 / 8464 / Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte.  Charlotte Østergaard Petersen Foerlev Møllevej 34 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Thomas Rasmussen Violvej/ 8680/ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Peter Veddum Violvej 12, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Stina Nielsen Skovridervænget 10, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Inger Kipper Sivertsen Tinbækparken 47, 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Morten Borup Ellehammers Alle 9/8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Gert Sivertsen Tinbækparken 47, 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Bente Christensen Christinedahlsvej 32 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Kira Winther Skæphøj 76, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
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Jeg tilkendgiver hermed min støtte til 
facebookgruppen "PROTEST mod 
nedlæggelse af klasse på STX - 
Skanderborg" brev til Børne- og 
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-
Theil.

Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by) Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.

Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Frank Selmer Borgvardt Tippethøej 28, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Sejer Jensen Baunehøjvej 2, 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Kim H. Nielsen Haardalen 17, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Nanna Aage Lundsgaard Fugldalen/8680/ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Pernille Kiærbye Grouleff Haardalen 19, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Peter Nielsen Skovridervænget 7 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Anita Vestly Bøgelunden 4A Thyregod Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Janne Grøn Skanderborgvej 68, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Peter Kilden Grøn Skanderborgvej 68 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Frank Laufer Skæphøj 74 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Søren Kjeldsen Hansen Næsset 20, 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Frida Grosen Rask Kirkevænget 7B 8362 Hørning Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Pia nørgaard Hyllingvej 2B, 8680 ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mona Hampen Andersen Ahornvej 66, Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lars Bak Silkeborgvej  8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lone Bak Silkeborgvej 12, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Henrik Wang Kjær Jensen Lille Vangs Vej 11, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mette Elkhøj Munkholm Vessøvej 32 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Christian Lundsgaard Fugldalen 12/8680/Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Pernille Hegelund PB Lundsvej 34b,  8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Knud Jakobsen Lokesvej 1 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Flemming Hansen Hedelundvej 19 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Lisa Finderup Tougård Højdedraget 33, 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Anders Hansen Vessø Vænge 8, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Annette Møller Andersen Damgårdsvej 59 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Etly Birgitte Vestergaard Firkløvervej 37, 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Malene Højgaard Kildebakken 41 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Kristine Schou Fugldalen 20/8680/ Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Mads Nielsen Tulstrupvej 57 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Karina Sloth O’Donnell Vessø Vænge 18, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Marianne Bjerre Tulstrupvej 57, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Paul Juul Eriksen Vilhelmsborgvænget 33/8330/Beder Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Cathrine Wilhardt Skovbrynet 9, 8670 Låsby Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jeanet zcho Overmarksvej 4 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Karsten Rasmussen Rugaards Skovvej 11b, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Marianne Rasmussen Tycho Brahes Alle 23, 8464 Galten Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Papaya Bjedstrupvej 11 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Birgitte Green Hertz Klanghøj 54. 8670 Låsby Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Natasja Thøgersen Kildebjerg Skovvej 41 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Susanne PEDERSEN Ravnsøvej 92, 8670 Låsby Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Rikke Jacobsen Frodesvej 12, Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Vinni Wibroe Vestervej 2/ 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Karen-Maria Dixen Vadestedet 2, 8689 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
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Jeg tilkendgiver hermed min støtte til 
facebookgruppen "PROTEST mod 
nedlæggelse af klasse på STX - 
Skanderborg" brev til Børne- og 
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-
Theil.

Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by) Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.

Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Søren Rahbek Andersen Knudsvej 26 Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Susanne Ransby Svaneparken Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Anders Jepsen Mågevej 13, 8660 Skanderborg Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Malene Hole Milan Randersvej 111, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Gitte Nielsen Fjeldstedsvej 21, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
Jeg tilkendgiver hermed min støtte. Jens-Erik Svensson Kildebjerg Skovvej 40, 8680 Ry Jeg har IKKE et barn der søger optagelse  STX - Skanderborg foråret 2020 eller foråret 2021 men ønsker at vise min støtte.
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 20-04-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Bestyrelsesformand for Aarhus Katedralskole, Henning Kærsgaard,
Bestyrelsesformand for Marselisborg Gymnasium, Erik Østergaard 
Jensen

Kære Henning Kærsgaard og Erik Østergaard Jensen

Tak for jeres henvendelse. Som det nok er jer bekendt, har vi fået 
svar fra ministeren, og hun besluttede desværre ikke at godkende 
regionsrådets reviderede indstilling. Det er rigtig ærgerligt, da det får 
som konsekvens, at flere elever ikke får opfyldt deres 1. prioritet. Vi 
kan dog for nuværende ikke gøre yderligere. 

I det kommende skoleår vil vi følge udviklingen med Aarhus Gymna-
siums stx-udbud på Dollerupvej nøje, og såfremt det igen ikke lykkes 
at opretholde tilbuddet, vil vi gå i dialog med ministeren med henblik 
på at få tilrettelagt en proces for næste års kapacitetsfastlæggelse, 
og herunder en lukning af udbuddet på Dollerupvej. 

Med venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Dato 20-04-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Jacob Vittrup

Kære Jacob Vittrup

Tak for din henvendelse. Det er korrekt, at ministeren desværre be-
sluttede ikke at godkende regionsrådets reviderede indstilling. Mini-
steren er dog indstillet på at se positivt på en mindre opjustering af 
kapaciteten på Skanderborg Gymnasium, såfremt fordelingsudvalget 
– ikke regionsrådet -, kan påvise, at afviste ansøgere til Skanderborg 
Gymnasium får meget lang transporttid til et andet uddannelsessted, 
og at en opjustering ikke vil påvirke fordelingen af elever til udfordre-
de gymnasier som f.eks. Viby Gymnasium nævneværdigt.

Jeg har derfor skrevet til fordelingsudvalg Øst og opfordret dem til at 
gøre brug af denne mulighed. Jeg forventer, at de retter henvendelse 
til ministeriet indenfor de nærmeste dage. 
 
Det er vores vurdering, at de nævnte betingelserne vil være opfyldt, 
og en mindre opjustering af kapaciteten på Skanderborg Gymnasium 
vil betyde, at vi kan imødekomme flere af de unge, der har valgt at 
søge deres lokale gymnasium. 

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Fra: Ruth Irene Strøm [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=RUTBEN]

Til: 'h.kaersgaard@gmail.com' [h.kaersgaard@gmail.com]
Sendt dato: 20-04-2020 12:16
Modtaget Dato: 20-04-2020 12:16
Vedrørende: Svar på henvendelse vedr. kapacitetslofter
Vedhæftninger: Svar vedr kapacitetsfastsættelse.pdf

 
Kære Henning Kærsgaard og Erik Østergaard Jensen
 
Hermed Anders Kühnaus svar på jeres henvendelse af 11. april vedr. kapacitetslofter for fordelingsudvalg Øst.
 
 
Med venlig hilsen
 
Ruth Irene Strøm
Chefkonsulent
 
Telefon: 29290263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk
 
Regional udvikling - Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
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Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk
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Side 1

Bestyrelsesformand for Aarhus Katedralskole, Henning Kærsgaard,
Bestyrelsesformand for Marselisborg Gymnasium, Erik Østergaard 
Jensen

Kære Henning Kærsgaard og Erik Østergaard Jensen

Tak for jeres henvendelse. Som det nok er jer bekendt, har vi fået 
svar fra ministeren, og hun besluttede desværre ikke at godkende 
regionsrådets reviderede indstilling. Det er rigtig ærgerligt, da det får 
som konsekvens, at flere elever ikke får opfyldt deres 1. prioritet. Vi 
kan dog for nuværende ikke gøre yderligere. 

I det kommende skoleår vil vi følge udviklingen med Aarhus Gymna-
siums stx-udbud på Dollerupvej nøje, og såfremt det igen ikke lykkes 
at opretholde tilbuddet, vil vi gå i dialog med ministeren med henblik 
på at få tilrettelagt en proces for næste års kapacitetsfastlæggelse, 
og herunder en lukning af udbuddet på Dollerupvej. 

Med venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Fra: Ruth Irene Strøm [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=RUTBEN]

Til: 'jacobvittrup@gmail.com' [jacobvittrup@gmail.com]
Sendt dato: 20-04-2020 12:18
Modtaget Dato: 20-04-2020 12:18
Vedrørende: Svar på henvendelse vedr. en ekstra klasse på Skanderborg Gymnasium
Vedhæftninger: Svar vedr ekstra klasse til Skanderborg Gymnasium.pdf

Kære Jacob Vittrup
 
Hermed Anders Kühnaus svar på din henvendelse af 14. april 2020 vedr. Skanderborg Gymnasium.
 
 
Med venlig hilsen
 
Ruth Irene Strøm
Chefkonsulent
 
Telefon: 29290263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk
 
Regional udvikling - Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 20-04-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Jacob Vittrup

Kære Jacob Vittrup

Tak for din henvendelse. Det er korrekt, at ministeren desværre be-
sluttede ikke at godkende regionsrådets reviderede indstilling. Mini-
steren er dog indstillet på at se positivt på en mindre opjustering af 
kapaciteten på Skanderborg Gymnasium, såfremt fordelingsudvalget 
– ikke regionsrådet -, kan påvise, at afviste ansøgere til Skanderborg 
Gymnasium får meget lang transporttid til et andet uddannelsessted, 
og at en opjustering ikke vil påvirke fordelingen af elever til udfordre-
de gymnasier som f.eks. Viby Gymnasium nævneværdigt.

Jeg har derfor skrevet til fordelingsudvalg Øst og opfordret dem til at 
gøre brug af denne mulighed. Jeg forventer, at de retter henvendelse 
til ministeriet indenfor de nærmeste dage. 
 
Det er vores vurdering, at de nævnte betingelserne vil være opfyldt, 
og en mindre opjustering af kapaciteten på Skanderborg Gymnasium 
vil betyde, at vi kan imødekomme flere af de unge, der har valgt at 
søge deres lokale gymnasium. 

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Fra: RU Sundhedsinnovation Kultur og Uddannelse (Afdelingspostkasse) [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST
ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=VIRKOM]

Til: Henrik Lodberg [Henrik.Lodberg@ru.rm.dk];Henning Tjørnelund [Henning.Tjoernelund@RU.RM.DK];Ruth Irene
Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk]

Sendt dato: 22-04-2020 13:12
Modtaget Dato: 22-04-2020 13:12

Vedrørende: VS: Udskydelse af fristen for, hvornår ansøgere til gymnasiale ungdomsuddannelser skal have besked om
foreløbig plads

Vedhæftninger: image001_12467.gif

 
 
Med venlig hilsen

 

Britta Madsen
Sekretær
 
Mobil +45 2335 3893
britta.madsen@ru.rm.dk
Regional Udvik ling ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
 

www.rm.dk

 
 
 
 
Fra: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse) 
Sendt: 22. april 2020 12:39
Til: RU Sundhedsinnovation Kultur og Uddannelse (Afdelingspostkasse)
Emne: VS: Udskydelse af fristen for, hvornår ansøgere til gymnasiale ungdomsuddannelser skal have besked om foreløbig plads
 
 
 
Med venlig hilsen

Mie Dahl Jakobsen
Sekretær og økonomimedarbejder
Tel. +45 20660078
miejak@rm.dk
Regional Udvik ling ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
 

 
 
Fra: Hovedpostkasse Region Midtjylland 
Sendt: 22. april 2020 12:38
Til: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse)
Emne: VS: Udskydelse af fristen for, hvornår ansøgere til gymnasiale ungdomsuddannelser skal have besked om foreløbig plads
 
 
 
Med venlig hilsen
Jette Busch Nielsen
Assistent
Tel. +45 7841 0000
Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
 

 
Fra: Børne- og Undervisningsministeriet [mailto:massfors@notes.uvm.dk] 
Sendt: 22. april 2020 12:36
Til: Hovedpostkasse Region Midtjylland
Emne: Udskydelse af fristen for, hvornår ansøgere til gymnasiale ungdomsuddannelser skal have besked om foreløbig plads
 
Til uddannelsesinstitutioner, der udbyder gymnasiale ungdomsuddannelser, samt regioner

Af § 2, stk. 3, i bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser354
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fremgår det, at "(i)nstitutionen giver snarest og senest den 1. maj ansøgeren besked om, at der er reserveret en foreløbig plads til ansøgeren på institutionen.
Institutionen informerer samtidig ansøgeren om betingelserne for optagelse på uddannelsen, herunder processen i forbindelse med eventuel optagelsesprøve
og efterfølgende optagelsessamtale, vejledningssamtale og standardiseret vurdering.”

Fristen er fastsat af hensyn til, at ansøgere, der har søgt rettidigt, tidligst muligt ved, hvor de kan starte på deres gymnasiale ungdomsuddannelse, under den
forudsætning, at de også viser sig at være optagelsesberettigede. 

Børne- og undervisningsministeren har besluttet at give en generel dispensation fra denne frist, således at den i netop dette optagelsesår udskydes til fredag
den 15. maj.

Udskydelsen er begrundet i, at de gymnasiale institutioner netop nu er udfordret af en række ekstraordinære opgaver knyttet til covid-19-stituationen, hvorfor det
vil være rimeligt, at institutioner og fordelingsudvalg får lidt længere tid til at gennemføre elevfordelingsprocessen.

Udskydelsen af fristen forhindrer ikke institutioner og fordelingsudvalg, der evt. ikke måtte opleve særlige udfordringer ved at leve op til den
bekendtgørelsesfastsatte frist, i at gøre dette. Det vil således fortsat være et krav, at besked om foreløbige pladser skal gives ”snarest muligt”, hvorfor de
institutioner og fordelingsudvalg, der ikke har udfordringer ved at overholde den bekendtgørelsesfastsatte frist den 1. maj, bør gøre dette.

Som det fremgår, skal der efter § 2, stk. 3, samtidig gives information om optagelsesprocessen i øvrigt. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsender snarest en generel orientering om justeringer af den resterende del af optagelsesprocessen til de gymnasiale
uddannelser 2020 i forbindelse med covid-19, herunder om justering af optagelsesprøverne og opnåelse af retskrav.

Styrelsen har revideret skabeloner til standardbreve, som kan bruges i forbindelse med, at ansøgere skal have besked om blandt andet pladsreservation,
indkaldelse til optagelsesprøve, afslag på optagelse m.m.

Skabelonerne til brevene er samlet på:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/tekstforslag-til-breve

Information om adgangskrav og optagelsesproces er samlet på:

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse

Yderligere spørgsmål kan rettes til

chefkonsulent Mads Bentzen, direkte tlf.: +45 2557 4154, e-mail: mads.bentzen@stukuvm.dk eller
specialkonsulent Hanne Woller, direkte tlf.: +45 2557 4154, e-mail: hanne.woller@stukuvm.dk eller
teamleder Mette Vedel, direkte tlf.: +45 5172 9832, e-mail: mette.vedel@stukuvm.dk.

Med venlig hilsen

_______________________________________________

Kontorchef Jens Refslund Poulsen
Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kontor for Gymnasier
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Tlf.: 3392 5000,  Direkte tlf.: +45 2565 9206
Fax: 3392 5567, Email: Jens.Refslund.Poulsen@stukuvm.dk

Journalnummer:

<#C8558C9355779B02C12585520022CA99#>
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Fra: Regionssekretariatet (Afdelingspostkasse) [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=REGSEK]

Til: Regionsråd (Alle ansatte) [Regionsrad@rm.dk]

Cc:

RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse) [regional-udvikling@ru.rm.dk];Ruth Irene Strøm
[Ruth.Stroem@ru.rm.dk];Kim Kofod Hansen [Kim.Kofod.Hansen@ru.rm.dk];Henrik Lodberg
[Henrik.Lodberg@ru.rm.dk];Birthe Juhl [birthe.juhl@rm.dk];Bob Nielsen [Bob.Nielsen@STAB.RM.DK];Ditte Rask
Rasmussen [ditte.rasmussen@stab.rm.dk];Inge Jochumsen [Inge.Jochumsen@stab.rm.dk];Lennart Hjørnholm
[lennart.hjoernholm@stab.rm.dk];Leon Hiitola Iversen [leon.iversen@stab.rm.dk];Marianne Bengtson
[Marianne.Bengtson@STAB.RM.DK];Poul Carstensen [Poul.Carstensen@stab.rm.dk];Sofie Frank Nielsen
[sofie.frank.nielsen@stab.rm.dk]

Sendt dato: 24-04-2020 14:41
Modtaget Dato: 24-04-2020 14:41
Vedrørende: Henvendelse fordeling af ansøgere
Vedhæftninger: image001_8279.png

2020-04-24 Opfølgning fordelingssudvalgsmøde 20. april 2020_0.pdf
image002_4118.gif

Til regionsrådet
 
Hermed videresendes henvendelse fra Aarhus Tech vedr. fordeling af ansøgere.
 
Henvendelsen besvares ikke fra regionsrådsformanden, da den primært er rettet til undervisningsministeriet.
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
 
 
Fra: Lasse Munk Madsen [mailto:lmm@aarhustech.dk] 
Sendt: 24. april 2020 12:07
Til: Jens Refslund Poulsen
Cc: Anders Kühnau
Emne: Henvendelse fordeling af ansøgere
 
 
Kære Jens Refslund
 
Hermed henvendelse omkring den aktuelle situation i Fordelingsudvalg Øst om fordeling af elever og ventelister. Henvendelsen er endvidere sendt
som cc til Regionsrådsformand Anders Kühnau.
 
Med venlig hilsen
Lasse Munk Madsen
Vicedirektør  
AARHUS TECH

M 21602846 
E lmm@aarhustech.dk
T 89373533

aarhustech.dk
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– en del af AARHUS TECH 

 

 

Fredag den 24. april 2020 

 

Opfølgning fordelingsudvalgsmøde 20. april 2020 
Vi er ved at gennemgå de ansøgere, de andre gymnasier overfører til os. Vi er meget be-
kymrede for om manøvren med at bringe balance i elevsammensætningen kan lykkes.  

Mandag den 20. april 2020 blev der holdt møde i Fordelingsudvalg Øst samt møde i det 
forpligtende samarbejde (uden politikere og elevrepræsentant). For Fordelingsudvalgets 
møde var emnerne fordeling af ansøgere og eventuelt svar fra STUK vedr. opjustering af 
Skanderborg Gymnasiums kapacitet. For mødet i det forpligtigende samarbejde var emnet 
ventelister. 

Vedrørende ventelister var der opbakning blandt et overvejende flertal af medlemmer til 
ikke at følge regionsrådets henstilling. Det blev i stedet besluttet, at formanden skulle ud-
arbejde et forslag til ventelisteaftale, som kunne blive drøftet og evt. vedtaget på indsigel-
sesmødet. 

Indholdsmæssigt tegnede der sig et flertal for en venteliste aftale som omfatter perioden 
fra grundforløbets start og frem til og med første tælledag. 

Efter Fordelingsudvalgets møde og fordeling af elever er der, mod forventning, ledig kapa-
citet på AARHUS GYMNASIUM og Viby Gymnasium – dette under forudsætning af, at 
Skanderborg Gymnasium ikke får godkendt en kapacitetsopskrivning af Ministeren. 

Konsekvensen af en manglende ventelisteaftale og ledig kapacitet på de gymnasier som 
er mest udfordret på elevsammensætningen, kan være at fordelingen af KUO-ansøgere 
rulles tilbage. Disse vil, inden opstart af grundforløbet kunne rette anmodning om opta-
gelse på et af de institutioner med ledig kapacitet – og det er netop på disse institutioner 
som KUO-ansøgerne havde som 1. prioritet, og er blevet flyttet fra. 

Omkring udvælgelse og flytning af ansøgere kan vi for nuværende konstatere mange for-
hold, som kunne indikere at udvælgelsen kan være fejlbehæftet og derfor give anledning 
til, berettigede, efterfølgende retslige klager. 

Vi konstaterer, at: 

 Den aftalte tidsplan angiver onsdag den 22. april som deadline for overflytning af ansø-
gere mellem institutionerne. Ved overførsel af data torsdag den 23. april om morgenen 
var der ikke modtaget overførte elever fra Skanderborg Gymnasium som aftalt. 
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– en del af AARHUS TECH 

 Fra Aarhus Statsgymnasium skulle der overføres 26 STX-ansøgere. Vi kan konstatere, 
at der er overført 34 ansøgere. Der er således ikke overensstemmelse mellem det af-
talte og faktiske antal. Der har ikke været en forudgående dialog fra afgivende institu-
tion og vi ønsker derfor en redegørelse for dette forhold. 

 Fra Risskov Gymnasium skulle der overføres 3 STX-ansøgere. Vi kan konstatere, at 
der er overført 1 ansøger. Der er således ikke overensstemmelse mellem det aftalte og 
faktiske antal. Vi har fået oplyst, at 2 ansøgere har fået positiv besked på optagelse på 
efterskole. Vi ønsker en vurdering af om dette er i overensstemmelse med fordelings-
udvalgets forretningsorden §4, stk. 2. 

 For de overførte ansøgere fra Marselisborg Gymnasium kan vi konstatere, at de over-
førte ansøgere med kortest afstand (fra oplyst bopæl) til institutionen er 2,1 km. Kan 
det bekræftes, at institutionen ikke har optaget ansøgere med en afstand længere 
væk? Såfremt den oplyste adresse ikke har været brugt som udgangspunkt for af-
standsberegning bedes den længste afstand mellem ansøger og institution oplyst. Så-
fremt der er optaget ansøgere med en afstand større end den oplyste afstand bedes 
der redegjort for de konkrete grunde til afvigelse fra afstandskriteriets anvendelse. 

 For de overførte ansøgere fra Aarhus Katedralskole kan vi konstatere, at de overførte 
ansøgere med kortest afstand (fra oplyst bopæl) til institutionen er 11,1 km. Kan det 
bekræftes, at institutionen ikke har optaget ansøgere med en afstand længere væk? 
Såfremt den oplyste adresse ikke har været brugt som udgangspunkt for afstandsbe-
regning bedes den længste afstand mellem ansøger og institution oplyst. Såfremt der 
er optaget ansøgere med en afstand større end den oplyste afstand bedes der rede-
gjort for de konkrete grunde til afvigelse fra afstandskriteriets anvendelse. 

 For de overførte ansøgere fra Aarhus Statsgymnasium kan vi konstatere, at de over-
førte ansøgere med kortest afstand (fra oplyst bopæl) til institutionen er 6,6 km. Kan 
det bekræftes, at institutionen ikke har optaget ansøgere med en afstand længere 
væk? Såfremt den oplyste adresse ikke har været brugt som udgangspunkt for af-
standsberegning bedes den længste afstand mellem ansøger og institution oplyst. Så-
fremt der er optaget ansøgere med en afstand større end den oplyste afstand bedes 
der redegjort for de konkrete grunde til afvigelse fra afstandskriteriets anvendelse. 

 Der er overført en ansøger fra Aarhus Statsgymnasium, som i sin prioritering har Viby 
Gymnasium. Der bedes redegjort for hvilket grundlag denne ansøgere er overført. 

Disse konstateringer er inden den egentlige individuelle sagsbehandling af ansøgningerne 
er gået i gang. Denne proces kan potentielt bringe flere forhold, som skal undersøges 
nærmere, frem. Derfor er vi bekymrede for, om fordelingen har den nødvendige kvalitet i 
forhold til eventuelle retslige klager. 
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– en del af AARHUS TECH 

Hvis en ansøger får medhold i sin klage, hvordan vil det så skulle håndteres i forhold til de 
udmeldte kapacitetslofter? Kan man komme i en situation, hvor antallet af begrundede 
klager kan medføre, at kapaciteten skal hæves på en overansøgt institution? 

Den manglende opbakning til henstilling omkring ventelister betyder, at vi kan få rullet hele 
eller store dele af KUO-fordeling tilbage inden grundforløbets opstart. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lasse Munk Madsen 
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Fra: Regionssekretariatet (Afdelingspostkasse) [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=REGSEK]

Til: Regionsråd (Alle ansatte) [Regionsrad@rm.dk]

Cc:

Kim Kofod Hansen [Kim.Kofod.Hansen@ru.rm.dk];RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse) [regional-
udvikling@ru.rm.dk];Henrik Lodberg [Henrik.Lodberg@ru.rm.dk];Ruth Irene Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk];Jette
Kristensen [Jette.Kristensen@STAB.RM.DK];Birthe Juhl [birthe.juhl@rm.dk];Bob Nielsen
[Bob.Nielsen@STAB.RM.DK];Ditte Rask Rasmussen [ditte.rasmussen@stab.rm.dk];Inge Jochumsen
[Inge.Jochumsen@stab.rm.dk];Lennart Hjørnholm [lennart.hjoernholm@stab.rm.dk];Leon Hiitola Iversen
[leon.iversen@stab.rm.dk];Marianne Bengtson [Marianne.Bengtson@STAB.RM.DK];Poul Carstensen
[Poul.Carstensen@stab.rm.dk];Sofie Frank Nielsen [sofie.frank.nielsen@stab.rm.dk]

Sendt dato: 24-04-2020 14:42
Modtaget Dato: 24-04-2020 14:42
Vedrørende: Vedr. elevfordeling i Fordelingsudvalg Øst, Region Midtjylland
Vedhæftninger: image001_12383.gif

Brev vedr. fordeling af elever_0.pdf
image002_4119.gif

Til regionsrådet
 
Hermed videresendes henvendelse fra Viby Gymnasium vedr. elevfordeling.
 
Henvendelsen besvares ikke fra regionsrådsformanden, da den primært er rettet til undervisningsministeriet.
 
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
 
 
Fra: Lone Sandholdt Jacobsen (LJ | VG) [mailto:LJ@vibygym.dk] 
Sendt: 24. april 2020 12:23
Til: Jens Refslund Poulsen
Cc: Anders Kühnau
Emne: Vedr. elevfordeling i Fordelingsudvalg Øst, Region Midtjylland
 
Kære Jens,
 
Se venligst vedhæftede henvendelse om alvorlige problemer med elevfordelingen i Aarhusområdet og dermed den kommende
elevsammensætning på Viby Gymnasium.
 
Med venlig hilsen
Lone
 
Lone Sandholdt Jacobsen
Rektor
Viby Gymnasium
lj@vibygym.dk
87348015
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Viby J. den 23. april 2020 

Side 1/2 

Viby Gymnasium, Søndervangs Allé 45, 8260 Viby 

www.vibygym.dk – administration@vibygym.dk – Tlf: +45 8734 8000 

CVR: 29 55 38 07 – EAN: 5798000558427 – UVMs skolenr.: 751076 

 

 

 

 

Kære Jens Refslund Poulsen med cc til Anders Kühnau 
 

 

Vi er på Viby Gymnasium ved at gennemgå, de ansøgere, de andre gymnasier 

overfører til os på baggrund af fordelingsudvalgsmødet den 20. april.  

 

Det gør mig meget bekymret for om manøvren med at bringe balance i 

elevsammensætningen kan lykkes.  

 

En del af de elever, rektorerne på de overansøgte gymnasier har udvalgt til 

overflytning, har prioriteret en anden ungdomsuddannelse og skal derfor ikke gå 

her.  

Nogle bør have en plads på en anden institution ifølge deres 

prioritering/afstandskriterie (typisk Aarhus Gymnasium, Dollerupvej).  

Nogle ser ud til at være godkendt til ESAA og MGK og skal derfor heller ikke gå her. 

Nogle af de overflyttede skal afklares i forhold til, om de er KUO-elever, i givet fald 

kan vi så heller ikke modtage disse elever.  

Endelig har en del af de overførte elever adresser så langt væk som Flensborg og 

Grønland. Der er ikke foretaget nogen behandling af disse sager i forhold til, hvor de 

skal bo i Aarhusområdet. 

 

Vores udgangspunkt for at nå en andel af elever med indvandrerbaggrund ned på 

omkring 30% på skolen forudsatte, at vi kunne starte med 8 1.g klasser til august. 

Kapacitetslofterne, der blev godkendt af ministeren den 24. marts ville efter 

beregningerne også have givet det resultat.  

Vi stod ifølge Region Midtjyllands beregninger til at skulle have 224 elever i alt til 

den kommende årgang.  

Ministeren skriver i et brev den 17. april til mig, at hun håber, at de tiltag, der er 

gjort i forhold til den akutte problemstilling på Viby Gymnasium, herunder hendes 

beslutning om at følge de af Region Midtjylland indstillede kapacitetslofter for 

institutioner i Aarhus, vil kunne være med til at afhjælpe de problemer, vi står 

overfor på Viby Gymnasium. 

 

Min bekymring går derfor på, at det alligevel ikke ser ud til, trods et lidt højere 

søgetal i år i fordelingsudvalget, at vi får tilført det nødvendige antal elever her på 

Viby Gymnasium.  

 

Oplægget på mødet i fordelingsudvalget den 20. april var at tilføre Viby et antal 

elever, der samlet bragte os på 210 elever. Hvis Skanderborg får lov til at opjustere 

sin kapacitet, kan det koste os 14 elever.  

 

Ved gennemgangen af de elever, der skal overføres til Viby Gymnasium må vi 

konstatere, at der bl.a. af de ovennævnte grund vil være et antal elever svarende til 

to klasser, der aldrig starter som elever på Viby Gymnasium. Vi står derfor i en 

situation, hvor vi forudser, at vi kommer ned på ca. 140 elever. Herefter starter et 
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yderligere frafald, når ventelisterne tages i brug. Det bringer os langt fra 

målsætningen om en normalisering i forhold til elevsammensætningen. 

 

Hvis antallet af ansøgere var lavere end sidste år eller krydssøgningerne var 

markant højere, ville der have været en tydelig årsag til denne situation.  

 

Jeg vil gøre opmærksom på, at vi i Fordelingsudvalg Østjylland i modsætning til 

Fordelingsudvalg København, ikke har et uvildigt sekretariat, der laver en åben og 

gennemsigtig fordelingen, som er fuldt synlig for rektorerne i fordelingsudvalget.  

 

Der har desværre heller ikke været gennemsigtighed i forhold til, om KUO-eleverne 

er blevet fordelt ligeligt mellem de fem gymnasier, der skal have disse elever i det 

kommende skoleår.  

En af grundene til, at der tilsyneladende er færre elever til fordeling end forventet i 

Region Midtjyllands beregninger, kan være, at der i dagene op til mødet i 

fordelingsudvalget forsvandt 46 elever, som en række gymnasier nedjusterede 

deres antal af elever til fordeling med. Jeg har i en mail sendt d. 21/4 til Frederik 

Stobbe, STUK, gjort opmærksom på dette, da jeg mener, det er i modstrid med 

reglerne for teknisk overbookning. 

 

Endelig vil jeg påpege, at vi stadig ikke har fået tilsendt de elever, der skal 

overflyttes fra Skanderborg Gymnasium selvom deadline var aftalt til at være den 

22/4 kl.14.30. Jeg er desuden bekendt med at rektorer i fordelingsudvalget allerede 

har videresendt de elever, de mener skal overføres til HHX, inden 

fordelingsprocessen er afsluttet. 

 

Vi er på Viby Gymnasium meget opsatte på at få næste skoleår til at blive en succes 

i forhold til elevsammensætningen og jeg skriver denne mail for at gøre 

opmærksom på, at det er i fare. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Lone Sandholdt Jacobsen 
Rektor 
Viby Gymnasium 
lj@vibygym.dk 
87348015 
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Fra: Jette Kristensen [Jette.Kristensen@STAB.RM.DK]
Til: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse) [regional-udvikling@ru.rm.dk]
Cc: Ruth Irene Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk]
Sendt dato: 27-04-2020 08:39
Modtaget Dato: 27-04-2020 08:39
Vedrørende: VS: Unge fra Ry gidsler som følge af Aarhusianske gymnasieproblemer
Vedhæftninger: image001_7695.png

image002_3826.gif

Jeg vil gerne bede om et svarudkast til denne henvendelse til Anders Kühnau.
 

-      Henvendelsen bedes journaliseret
-      Erindring med oplysning om journalnummer samt sagsbehandler bedes sendt til Jette Kristensen snarest
-      Jette Kristensen kvitterer til afsenderen (henvendelsen er modtaget og du vil få et svar snarest muligt og senest om 2-3 uger)
-      Svarfrist ved henvendelser fra regionsrådsmedlemmer max. 1 uge, fra borgere og andre max 2 uger
-      Kan svarfristen ikke overholdes, bedes dette straks meddelt Jette Kristensen. Jette Kristensen giver herefter politikeren/borgeren

meddelelse om årsagen til, at svaret er forsinket
-      Afdelingsledelsen vurderer, hvorvidt den ansvarlige koncerndirektøren for området skal have være inddraget, forinden svarudkast

fremsendes til Jette Kristensen.
-      Svarudkast sendes som erindring på kladde til godkendelse til Jette Kristensen. I bedes oplyse , hvem der har godkendt svarudkastet ved

fremsendelsen. Det kan stå i kommentaren i erindringen. 
Det forventes, at der er læst korrektur.

-      Det godkendte svarudkast returneres som en underskrevet kladde til sagsbehandler til udsendelse og journalisering. Svar til
regionsrådsmedlemmer udsendes dog af Regionssekretariatet.

Bemærk, når der er fortrolige og personfølsomme oplysninger, skal svar/kvitteringer sendes som digital post ved hjælp af CPR-nummer (eller hvis
borgeren er fritaget for digital post – som papirpost)
 
 
Med venlig hilsen

Jette Kristensen
Direktionssekretær

Tel. +45 7841 0011
jette.kristensen@stab.rm.dk

Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

 
 
Fra: Carsten With Thygesen [mailto:cwt@crescocapitalservices.com] 
Sendt: 26. april 2020 22:22
Til: Anders Kühnau
Emne: Unge fra Ry gidsler som følge af Aarhusianske gymnasieproblemer
 
Kære Anders Kühnau,
 
Jeg er blevet gjort opmærksom på en helt grotesk situation, der desværre er opstået og som gør, at ellers velmotiverede og uddannelsesparate
potentielle STX  studerende fra Ry, der har søgt Skanderborg Gymnasium som første prioritet efter sommeren, risikerer at blive delt op på tværs af
byen. Nogle vil komme til netop Skanderborg Gymnasium og resten til Viby Gymnasium. Dette er et område af Aarhus, som de ingen relation har til,
og et gymnasium som ingen af dem på nogen måde ønsker at gå på. Som jeg forstår det , har Regionsrådet har ellers tilkendegivet sin støtte til, at de
unge alle skal kunne gå på Skanderborg Gymnasium og at Skanderborg Gymnasium bør tildeles den ekstra klasse, som gør at det kan lade sig gøre,
men intet er tilsyneladende sket endnu. Jeg har selv en datter, som i år er på Ranum efterskole efter at have gennemført de første ni år i folkeskolen
på Mølleskolen i Ry, og som glæder sig til at komme på vores ”lokale” gymnasium i Skanderborg, blandt andet sammen med en række venner og
veninder fra Ry. De risikerer nu at blive delt op på tværs af de gader, som de bor på grundet meget diskutable afstands kriterier.      
 
Det er en problemstilling som kommer helt uventet, og som strider mod tidligere udmeldinger fa Regionsrådet, og som optager vores unge
mennesker helt utroligt meget. Det er kort sagt meget psykisk belastende for de unge, da de  intet tilhørsforhold har til Viby, men tværtimod ønsker
at tage deres gymnasiale uddannelse i det lokale område, som de er vokset op i og har venskaber i. Det vil være voldsomt demotiverende og
uforståeligt for de unge (og for os andre),  hvis der ned gennem Ry by og opland bliver en grænse, fastlagt ud fra underlige og diskutable kriterier
fastsat i København eller andet sted langt fra de lokale forhold, som afgør hvem der skal til det lokale gymnasium og hvem der skal til Viby
gymnasium – alt sammen på grund af problemstillinger omkring Aarhusianske gymnasier. Det vil give mange og lange klager og protester, som ikke
vil gavne nogen. Derfor – venligst grib ind og få sikret Skanderborg Gymnasium de ekstra pladser , som gør at alle unge, der har Skanderborg
Gymnasium som første prioritet og som er uddannelsesparate, får mulighed for at gå der.
 
Jeg har selv været meget tæt på uddannelsessystemet på Københavns Universitet, og er aktuelt bestyrelsesformand for Arkitektskolen Aarhus
udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren, og har i de sammenhænge haft lejlighed til at studere mange rapporter omkring betydningen for
unge mennesker af at føle sig motiverede og samtidig trygge i de uddannelsesmiljøer, som de indgår i. Denne situation som er skabt for de unge
mennesker er helt uholdbar og vi håber, at I (meget) snart får taget den endelige beslutning, som gør, at de kan glæde sig til at komme i gymnasiet i
Skanderborg efter sommer.
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Med de bedste ønsker om I snart tager den rigtige beslutning for de unge fra Ry og omegn.
 
Venlig hilsen
 
Carsten With Thygesen
 
 
Carsten With Thygesen
M.Sc. (fore s try), EMBA
CEO

+ 45 20 14 23 07
cwt@CrescoCapitalServices.com
https://CrescoCapitalServices.com
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 27-04-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Bente Fisker Johansen
Steffen Ulsø Knudsen
Kim Albæk

Kære Bente Fisker Johansen, Steffen Ulsø Knudsen og Kim Albæk.

Tak for jeres henvendelse. Jeg må gøre opmærksom på, at det er for-
delingsudvalget, ikke regionen, som i henhold til lovgivningen på om-
rådet, kan anmode om en opjustering af kapaciteten. Der afventes 
fortsat svar fra ministeriet på fordelingsudvalgets henvendelse. 

Vi kan dog oplyse, at ministeriet har udsat fristen for, hvornår ansø-
gerne skal have besked om foreløbig plads, til den 15. maj. 

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand  
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5800777#0 - Svar vedrørende ekstra klasse til Skanderborg Gymn



Fra: RU Sundhedsinnovation Kultur og Uddannelse (Afdelingspostkasse) [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST
ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=VIRKOM]

Til: Henrik Lodberg [Henrik.Lodberg@ru.rm.dk];Henning Tjørnelund [Henning.Tjoernelund@RU.RM.DK];Ruth Irene
Strøm [Ruth.Stroem@ru.rm.dk]

Sendt dato: 28-04-2020 08:07
Modtaget Dato: 28-04-2020 08:07
Vedrørende: VS: Opjustering af kapacitet på Skanderborg Gymnasium
Vedhæftninger: image001_8272.png

image002_5501.png
image003_3836.png
image004_549.gif

 
 
Med venlig hilsen

 

Britta Madsen
Sekretær
 
Mobil +45 2335 3893
britta.madsen@ru.rm.dk
Regional Udvik ling ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
 

www.rm.dk

 
 
 
 
Fra: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse) 
Sendt: 27. april 2020 16:37
Til: RU Sundhedsinnovation Kultur og Uddannelse (Afdelingspostkasse)
Emne: VS: Opjustering af kapacitet på Skanderborg Gymnasium
 
 
 
Med venlig hilsen

Mie Dahl Jakobsen
Sekretær og økonomimedarbejder
Tel. +45 20660078
miejak@rm.dk
Regional Udvik ling ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
 

 
 
Fra: Hovedpostkasse Region Midtjylland 
Sendt: 27. april 2020 14:38
Til: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse)
Emne: VS: Opjustering af kapacitet på Skanderborg Gymnasium
 
 
 
Med venlig hilsen
Jette Busch Nielsen
Assistent
Tel. +45 7841 0000
Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
 

 
Fra: Frederik Stobbe [mailto:Frederik.Stobbe@stukuvm.dk] 
Sendt: 27. april 2020 14:26
Til: 'ac@paderup-gym.dk'
Cc: post@skanderborg-gym.dk; jd@skanderborg-gym.dk; Henning Tjørnelund; Hovedpostkasse Region Midtjylland; Jens Refslund Poulsen
Emne: Opjustering af kapacitet på Skanderborg Gymnasium
 
Kære Allan Friis Clausen, formand for Fordelingsudvalg Øst i Region Midtjylland
373
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Jeg kan hermed meddele, at anmodningen om opjustering af kapaciteten på Skanderborg Gymnasium er blevet imødekommet. Dette indebærer, at
Skanderborg Gymnasiums kapacitet opjusteres med 30 elevpladser, så institutionens samlede stx-optagelseskapacitet for skoleåret 2020/21 er 266
elevpladser.
 
Du bedes videreformidle mailen til de øvrige gymnasier i fordelingsudvalget.
 
Region Midtjylland og Skanderborg Gymnasium er sat cc denne mail.
 

 
Med venlig hilsen
Frederik Stobbe
Specialkonsulent

 

Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kontor for Gymnasier
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Direkte tlf.: +45 33 92 54 53
E-mail: Frederik.Stobbe@stukuvm.dk
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Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 01-05-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Carl-Emil Dalhoff 

Kære Carl-Emil Dalhoff

Jeg vil hermed gerne kvittere for jeres indsats. Vi er glade for, at 
undervisningsministeren nu har imødekommet fordelingsudvalgets 
anmodning om opjustering af kapaciteten, således at Skanderborg 
Gymnasium tildeles en ekstra klasse.

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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5809312#0 - Svar vedrørende ekstra klasse til Skanderborg Gymn



Fra: Ruth Irene Strøm [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=RUTBEN]

Til: 'carlemildalhoff@gmail.com' [carlemildalhoff@gmail.com]
Cc: Hanne Roed [Hanne.Roed@rr.rm.dk];Jakob Ulrich Rixen [Jakob.Rixen@rr.rm.dk]
Sendt dato: 01-05-2020 11:09
Modtaget Dato: 01-05-2020 11:09
Vedrørende: Svar vedr. Vi vil blive på det lokale gymnasium - STX Skanderborg
Vedhæftninger: Underskriftindsamling fra de unge i Skanderborg Kommune .pdf

Svar vedrørende ekstra klasse til Skanderborg Gymnasium.pdf

Kære Carl-Emil Dalhoff
 
Hermed Anders Kühnaus svar på jeres henvendelse af 21. april 2020 vedrørende Skanderborg Gymnasium.
 
 
Med venlig hilsen
 
Ruth Irene Strøm
Chefkonsulent
 
Telefon: 29290263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk
 
Regional udvikling - Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
 
 

 
 

Fra: Carl-Emil Dalhoff [mailto:carlemildalhoff@gmail.com] 
Sendt: 21. april 2020 21:02
Til: minister@uvm.dk; anne.sophie.callesen@ft.dk; jakob.solvhoj@ft.dk; ellen.trane.norby@ft.dk; jacob.mark@ft.dk; anders.kronborg@ft.dk; jens.joel@ft.dk;
roels.ravn@ft.dk; jens.henrik.thulesen.dahl@ft.dk; mona.juul@ft.dk; katarina.ammitzboll@ft.dk; Hanne Roed; Jakob Ulrich Rixen; Anders Kühnau
Emne: Vi vil blive på det lokale gymnasium - STX Skanderborg
 
Kære politikere,
 
Vi ved godt, at I har travlt med corona. Men alligevel vil vi bede jer bruge fem minutter på at se på det her, for det er
nu, det bliver afgjort.
Vi ønsker at protestere mod, at der nedlægges en klasse på STX Skanderborg. Det er vores gymnasium. Hvis I
nedlægger klassen bliver nogle af os sendt til et gymnasium, som vi ikke ønsker. Det giver ingen mening. 

·         Vi vil gå på gymnasium med vores venner fra folkeskolen, og i området hvor vi bor.

·         Vi har været på STX Skanderborg i vores brobygning og STX Skanderborg er vores lokale gymnasium.

·         Der er her vi hører hjemme.

·         Vi vil gerne kunne nå hjem til vores sport, der hvor vi bor.

·         Vi har ikke noget tilhørsforhold til Aarhus.

·         Vi forstår ikke, hvorfor der skal fjernes en klasse på STX Skanderborg, når vi er ansøgere nok fra
lokalområdet.

·         Vi ønsker derfor, at I ikke nedlægger en klasse på STX Skanderborg, så alle ansøgere i Skanderborg
Kommune kan få opfyldt deres ønsker lokalt.

 
Se link til Facebookside - https://www.facebook.com/groups/636509657192735/?ref=group_header
 
Venlig hilsen
413 unge i Skanderborg Kommune
 
Vedhæftet pdf med underskriftsindsamling, der er lavet af en gruppe fra Ry: 
- Thue Ortvad, William Knudsen, Sofie Fisker, Carla Truelsen og Carl-Emil Dalhoff
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Vi ønsker at protestere mod, at der nedlægges en klasse på STX Skanderborg. Det er vores gymnasium. Hvis I nedlægger klassen bliver nogle af os sendt til et gymnasium, som vi ikke ønsker. Det giver ingen mening. 
•        Vi vil gå på gymnasium med vores venner fra folkeskolen, og i området hvor vi bor.
•        Vi har været på STX Skanderborg i vores brobygning og STX Skanderborg er vores lokale gymnasium.
•        Der er her vi hører hjemme.
•        Vi vil gerne kunne nå hjem til vores sport, der hvor vi bor.
•        Vi har ikke noget tilhørsforhold til Aarhus.
•        Vi forstår ikke, hvorfor der skal fjernes en klasse på STX Skanderborg, når vi er ansøgere nok fra lokalområdet.
•        Vi ønsker derfor, at I ikke nedlægger en klasse på STX Skanderborg, så alle ansøgere i Skanderborg Kommune kan få opfyldt deres ønsker lokalt.

Tidsstempel I får hermed min støtte at beholde 
en klasse på STX-Skanderborg. 
Godt at I sender underskrifterne 
til Pernille Rosenkrantz-Theil og 
øvrige beslutningstagere

Klassetrin - Årgang Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by)

20/04/2020 21.09.14 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. William Knudsen Vessø Vænge 14
20/04/2020 21.10.19 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Carla Truelsen Vessøvej 8, Ry
20/04/2020 21.10.21 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Line Lund Bülow Ryesgade 47a
20/04/2020 21.10.25 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Carl- Emil Dalhoff Thorsvej 49 Ry
20/04/2020 21.10.25 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Filippa 8680 Ry
20/04/2020 21.11.33 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Sofie Fisker Johansen Tippethøj 30 8680 Ry
20/04/2020 21.11.47 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Thomas Shee Kildebakken 8680 Ry
20/04/2020 21.12.39 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Hjalte Thorpstrup Horsensvej 29, 8680 ry
20/04/2020 21.14.27 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Anna Tulstrupvej 8680 Ry
20/04/2020 21.14.32 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Iben Rasmussen Skovsrodvej 20, 8680 Ry
20/04/2020 21.14.48 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Thue Johan Ortvad Thorsvej 70 8680 Ry
20/04/2020 21.15.36 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Chili Faaborg Garly Baunehøjvej 4, Nørre Vissing, 8660 Skanderborg
20/04/2020 21.17.30 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Sofie Sandbæk Tippethøj 25
20/04/2020 21.18.06 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Rasmus Ask Ortvad Thorsvej 70
20/04/2020 21.19.09 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Freja Bruus Bolskovvej 6/8660/Skanderborg
20/04/2020 21.21.03 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Marbella Ry 8680
20/04/2020 21.21.07 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Christoffer gjesager Ydunsvej 2 Ry 8680
20/04/2020 21.23.00 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Ditte Marie Hvass Skjørringvej 12a 8464 Galten
20/04/2020 21.23.04 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Pelle Ørskou Chr koldsvej 27, 8660 Skanderborg
20/04/2020 21.23.43 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Anders Knudsen Fugldalen 28
20/04/2020 21.24.22 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Sofie Berthelsen Platanvej 33 8680 Ry
20/04/2020 21.25.24 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Nina Risbjerg Dørupvej, 8362 Hørning
20/04/2020 21.25.57 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Jonas Fjerbæk Hadberg Gyden 3, 8680 Ry
20/04/2020 21.26.15 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Bjørk Bjerre Tulstrupvej 57 8680 Ry
20/04/2020 21.26.47 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Alberte Møller Madsen Galgebakken 10b 8680 ry
20/04/2020 21.27.22 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. William Rask Kildebjerg Skovvej 21 8680
20/04/2020 21.28.33 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Sebastian Markvardt Thiessen Siimvej 25 / 8680 / Ry
20/04/2020 21.28.34 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Sofie Soo P. B. Lunds vej 25
20/04/2020 21.28.50 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Emely Norbury Porsevænget / 8464 / Galten
20/04/2020 21.29.02 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Rebekka kjær Sneglebakken 3, 8660 Skanderborg 
20/04/2020 21.29.41 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Anna Norbury Porsevænget / 8464 / Galten
20/04/2020 21.30.21 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Mia Andersen Rødkløvervej 28, 8660 Skanderborg 
20/04/2020 21.32.49 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Anna Camilla With Andersen Ahornvej 64, 8680, Ry
20/04/2020 21.35.52 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Christian Gjesager Ydunsvej 2
20/04/2020 21.36.08 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Emil Franch Petersen Violvej nr 9 8680 ry
20/04/2020 21.36.57 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Gustav Eg Lundhøjsvinget 3 8660 skanderborg
20/04/2020 21.37.02 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Frederik Nielsen Villavej, 8660 Skanderborg
20/04/2020 21.37.43 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Rasmus Stürup Gammel Skolevej 41, 8660 Skanderborg
20/04/2020 21.37.52 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Sophie Lambert Skråvejen 20, 8464, Galten
20/04/2020 21.39.33 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Maria Rønø Ahornvej 9, 8680 Ry
20/04/2020 21.41.33 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Frederikke Graversen Ny Kirkevej 11 8680 Ry
20/04/2020 21.43.00 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Louise søballe Æblehaven 89, Hørning 8362
20/04/2020 21.46.10 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Nicolai Juhl Ruggard Skovvej 32 8680 ry
20/04/2020 21.47.16 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Line Bojesen Ravnsøvej 25 8680 Ry
20/04/2020 21.49.05 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Joakim Larsen Kornblomstvej 8680 Ry
20/04/2020 21.50.56 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Laura Rudbeck Frederik d. II’s Allé 253 8660 Skanderborg
20/04/2020 21.51.33 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Laura Ny Kirkevej 19 8680 Ry
20/04/2020 21.53.46 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen Skæphøj 11 8680
20/04/2020 21.56.43 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Ida Permin Skovstedvej 25 8680 Ry 
20/04/2020 21.57.16 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Anna Christine Bylov Hager Egevej 18 / 8680 / Ry
20/04/2020 21.57.42 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Oskar Albæk Agnetevej 33, 8680, Ry
20/04/2020 21.58.35 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Nikoline Haun Skovvænget 16, 8680 Ry
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Vi ønsker at protestere mod, at der nedlægges en klasse på STX Skanderborg. Det er vores gymnasium. Hvis I nedlægger klassen bliver nogle af os sendt til et gymnasium, som vi ikke ønsker. Det giver ingen mening. 
•        Vi vil gå på gymnasium med vores venner fra folkeskolen, og i området hvor vi bor.
•        Vi har været på STX Skanderborg i vores brobygning og STX Skanderborg er vores lokale gymnasium.
•        Der er her vi hører hjemme.
•        Vi vil gerne kunne nå hjem til vores sport, der hvor vi bor.
•        Vi har ikke noget tilhørsforhold til Aarhus.
•        Vi forstår ikke, hvorfor der skal fjernes en klasse på STX Skanderborg, når vi er ansøgere nok fra lokalområdet.
•        Vi ønsker derfor, at I ikke nedlægger en klasse på STX Skanderborg, så alle ansøgere i Skanderborg Kommune kan få opfyldt deres ønsker lokalt.

Tidsstempel I får hermed min støtte at beholde 
en klasse på STX-Skanderborg. 
Godt at I sender underskrifterne 
til Pernille Rosenkrantz-Theil og 
øvrige beslutningstagere

Klassetrin - Årgang Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by)

20/04/2020 21.59.44 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Anna Søgaard Johansen Ellehammers Allé 11 Skovby
20/04/2020 22.00.30 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Jens Nørgaard Tycho Brahes Allé 16 8464 Galten
20/04/2020 22.01.10 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Maja Marie Nielsen Klokkehøj 21, 8660 Skanderborg
20/04/2020 22.01.54 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Lærke Larsson Siimvej 30, 8680 Ry
20/04/2020 22.02.17 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Thea Justsen Vessøvej 8680 Ry
20/04/2020 22.02.35 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Alberte Borgvardt 8680, Ry, Tippethøj 28
20/04/2020 22.03.47 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Anton Hansen Thorsvej 53, 8680 Ry
20/04/2020 22.05.06 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Caroline Backs Vessøvej, 8680, Ry
20/04/2020 22.05.12 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Anton Larsen Tippethøj 29 8680 Ry
20/04/2020 22.07.18 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Alfred Lauesen Kornblomstvej 9
20/04/2020 22.08.12 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Line Lund Bülow Ryesgade 47a
20/04/2020 22.08.15 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Line Sloth andresen Tulstrupsvej 111
20/04/2020 22.08.33 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Liv winther Svejstrupvej 31 8660 skanderborg
20/04/2020 22.08.39 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Liva knudsen Vessø vænge 14 8680 Ry
20/04/2020 22.08.47 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Noah Ortvald Skæphøj 31 8680 Ry
20/04/2020 22.08.50 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Cathrine Kirring Hårbyvej 5, 8680 Ry
20/04/2020 22.09.20 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Sara forsingdal Platanvej 8680 ry
20/04/2020 22.11.15 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Laura Fiirggaard Søkildevej 8680 Ry
20/04/2020 22.11.41 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Lærke krog Larsen Ny Kirkevej 23 8680
20/04/2020 22.11.42 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Victor Frost Horsevej 6, 8464 Galten
20/04/2020 22.11.55 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Oscar Brøgger Kildebjerg Skovvej 53
20/04/2020 22.12.19 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Villads Nyholm Hedevej 3 8680 gammel.rye 
20/04/2020 22.13.15 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Marius Norup Homann Ringvej 8 8680 Ry
20/04/2020 22.13.29 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Peter Ejsing Lille vangs vej 8680 ry
20/04/2020 22.15.11 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Isabella Justesen Moselunden 6A Ry 
20/04/2020 22.17.52 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. William Bjerre Tippethøj 15, 8680, RY
20/04/2020 22.18.09 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Sylvester aaen Vibevej 3 8660 Skanderborg 
20/04/2020 22.21.10 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Nadia Pier Klostervej 8680 Ry
20/04/2020 22.21.43 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Ida Olivia Schulin Skovbo Væssøvej 42 8680
20/04/2020 22.22.58 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Julie Witte Liebingsplads 6, 8680, Ry
20/04/2020 22.23.11 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Ida marie friislund Allingvej 8680 ry
20/04/2020 22.25.10 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Regitze Dalvangen 27/8270/højbjerg
20/04/2020 22.25.30 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Martin Skovhus Kyhnsmindevej 6
20/04/2020 22.28.03 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Nagham amer Ry 8680 Skovfyrvej 23 
20/04/2020 22.28.14 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Noa Fischer Gefionsvej 5 / 8680 / Ry
20/04/2020 22.28.33 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Jonathan Dalhoff thorsvej 49 8680 Ry
20/04/2020 22.28.44 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Laura Stabell Bøgevej 8, 8680 Ry
20/04/2020 22.30.35 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Signe Feld-Jakobsen Vessøvej 55 8680 Ry
20/04/2020 22.33.48 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Niels Peter Fries Bottke Egholmsvej 20 8660 Skanderborg
20/04/2020 22.34.26 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Caroline Berg Skovvænget, 8680, Ry
20/04/2020 22.38.31 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Nikoline Holm Hedelundvej 7 - 8680 - Gammel rye
20/04/2020 22.39.19 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Camilla Sørensen Fuglehaven 24
20/04/2020 22.39.45 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse jakob villemoes tippethøj 29
20/04/2020 22.40.40 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Mathias Pedersen Tippethøj 18, 8680 Ry
20/04/2020 22.40.53 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Therese Kolby Bakken/8660/skanderborg
20/04/2020 22.41.41 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Inger-Marie Fries Bottke Egholmsvej 20
20/04/2020 22.43.42 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Frederikke Pedersen Vestergade, 8464 Galten
20/04/2020 22.44.01 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Alexander Skovmand Kildebjerg Skovvej 8b, 8680 Ry
20/04/2020 22.44.25 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Nikoline Brandi Vesterbro 2, 8464 Galten
20/04/2020 22.44.56 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Peter Reeslev Alleen 27, 8660 Skanderborg
20/04/2020 22.47.19 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Nicoline Boye Bugge Klostervej 164, 8680 Ry
20/04/2020 22.47.32 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Andreea Alexandra Mazareanu Skovsrodvej 20b 8680 Ry
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Vi ønsker at protestere mod, at der nedlægges en klasse på STX Skanderborg. Det er vores gymnasium. Hvis I nedlægger klassen bliver nogle af os sendt til et gymnasium, som vi ikke ønsker. Det giver ingen mening. 
•        Vi vil gå på gymnasium med vores venner fra folkeskolen, og i området hvor vi bor.
•        Vi har været på STX Skanderborg i vores brobygning og STX Skanderborg er vores lokale gymnasium.
•        Der er her vi hører hjemme.
•        Vi vil gerne kunne nå hjem til vores sport, der hvor vi bor.
•        Vi har ikke noget tilhørsforhold til Aarhus.
•        Vi forstår ikke, hvorfor der skal fjernes en klasse på STX Skanderborg, når vi er ansøgere nok fra lokalområdet.
•        Vi ønsker derfor, at I ikke nedlægger en klasse på STX Skanderborg, så alle ansøgere i Skanderborg Kommune kan få opfyldt deres ønsker lokalt.

Tidsstempel I får hermed min støtte at beholde 
en klasse på STX-Skanderborg. 
Godt at I sender underskrifterne 
til Pernille Rosenkrantz-Theil og 
øvrige beslutningstagere

Klassetrin - Årgang Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by)

20/04/2020 22.47.55 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Asmus Gottfred Jepsen Søvej 1B, Alling 8680 Ry
20/04/2020 22.49.50 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Freja Lærke Kier Egsmose Ravnsøvej 42 Ry
20/04/2020 22.50.51 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Theodor Lundgaard Vestergade 8464 Galten
20/04/2020 22.51.02 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Christian Rask Kildebjerg Skovvej 21, 8680, Ry
20/04/2020 22.52.38 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Esther Flø Gudrunsvej 4, 8680 Ry
20/04/2020 22.54.52 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Rebecca Yde Siimvej 39 8680 ry
20/04/2020 22.55.11 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Johan Højland Ahornvej 1, 8680 Ry
20/04/2020 22.58.06 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Nana Keller Gartnervænget 8680 Ry
20/04/2020 22.58.26 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Simon Fisker Johansen Tippethøj 30 8680 Ry
20/04/2020 22.58.35 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Mette Kildebjerg Skovvej 26, 8680 Ry
20/04/2020 22.59.58 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Line Lund Bülow Ryesgade 47a, 8680, ry
20/04/2020 22.59.59 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Philip Arbjerg Kildeberg Skovvej 29 8680 ry
20/04/2020 23.02.13 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Mads Tue Szochur Jensen Siimvej 69 8680 Ry
20/04/2020 23.03.22 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Julius Lund Rasmussen Nørregårdsvej 4 8660 Skanderborg 
20/04/2020 23.04.32 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Emil winther Skæphøj 64
20/04/2020 23.04.57 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Rasmus Winther Skæphøj 64 Ry
20/04/2020 23.05.01 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. William V Nielsen Fyrrevej 23 Ry 8680
20/04/2020 23.05.57 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Frederik Siggaard Gærdet, 8660 Skanderborg
20/04/2020 23.06.20 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Camilla Fugldalen 26 8680
20/04/2020 23.06.25 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Cecilia Dam Nielsen Rugaarden 25A, 8680 Ry
20/04/2020 23.06.33 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Bertil Viggo 8680
20/04/2020 23.08.13 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Oskar højlund Skolebakken 8680 ry
20/04/2020 23.08.37 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Benjamin Nicolas Sørrig Dodt Kyhnsvej 22 Ry
20/04/2020 23.09.26 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Valdemar Ingerslev Nyvej 17 Gl Rye
20/04/2020 23.12.53 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Emma thygesen Strungesvej 10 8680 Ry
20/04/2020 23.13.28 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Luis Gerstedvej 2F / 8680 / Ry
20/04/2020 23.14.13 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Kirstine / Reeslev Alleen 26 / 8660 / Skanderborg 
20/04/2020 23.15.35 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Jasmin Pedersen Alkenvej 44, 8660 Skanderborg
20/04/2020 23.19.28 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Rebekka Hvam Alkenvej 44, 8660 Skanderborg
20/04/2020 23.22.26 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Salina Tran Bakkelyparken 8680 Ry
20/04/2020 23.23.17 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Victoria byskov Kildebakken 36 8680 ry
20/04/2020 23.26.57 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. William / Kloppenborg-Skrumsager OlsenKlostervej / 8680 / Ry
20/04/2020 23.30.06 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Simon Gosvig Jegergårdsvej, 8680 Ry
20/04/2020 23.30.07 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. David Brunsbjerg Christensen Bragesvej 12
20/04/2020 23.30.45 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Trine Korsgaard Mousing Tunøvej 8464 Galten
20/04/2020 23.32.00 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Morten / Overgaard Følfodvej / 8680 / Ry
20/04/2020 23.32.44 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Viktor Holm Bjerg Emborgvej 102
20/04/2020 23.33.31 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Olivia Holm Bjerg Emborgvej 102
20/04/2020 23.34.51 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Papaya Thierry Bjedstrupvej 11 8660 Skanderborg 
20/04/2020 23.41.21 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Josefine Nygaard Linalyst 35 9610 Nørager 
20/04/2020 23.48.53 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Anneline Rømer Haubjerg Rimmersvej 37b Ry
20/04/2020 23.51.29 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Hjalte Eriksen Møllestien 7 8680 ry
20/04/2020 23.52.11 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Signe Lautrup Århusvej 8660 Skanderborh
20/04/2020 23.56.50 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Freja Keller Bakkefaldet 4 8680 Ry
21/04/2020 00.04.19 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Laura Bertelsen Kærmindevej 9, Ry
21/04/2020 00.22.08 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Willim Randersvej, 8680 Ry
21/04/2020 00.24.07 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Sofie Lundgaard Vestergade 82 8464 Galten
21/04/2020 00.36.53 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Marinus Plesner Skårup Knudsvej 20
21/04/2020 02.38.47 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Oscar Faaborg Kristensen Elværksvej 9 8464 Galten 
21/04/2020 05.48.58 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Anne Ellegaard Skovstedvej 16, 8680 Ry
21/04/2020 06.03.31 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Maria Pasgaard Tulstrupvej 8, 8680 Ry
21/04/2020 06.17.12 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Paulline Munch Rimmersvej 10, 8660 Ry
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Vi ønsker at protestere mod, at der nedlægges en klasse på STX Skanderborg. Det er vores gymnasium. Hvis I nedlægger klassen bliver nogle af os sendt til et gymnasium, som vi ikke ønsker. Det giver ingen mening. 
•        Vi vil gå på gymnasium med vores venner fra folkeskolen, og i området hvor vi bor.
•        Vi har været på STX Skanderborg i vores brobygning og STX Skanderborg er vores lokale gymnasium.
•        Der er her vi hører hjemme.
•        Vi vil gerne kunne nå hjem til vores sport, der hvor vi bor.
•        Vi har ikke noget tilhørsforhold til Aarhus.
•        Vi forstår ikke, hvorfor der skal fjernes en klasse på STX Skanderborg, når vi er ansøgere nok fra lokalområdet.
•        Vi ønsker derfor, at I ikke nedlægger en klasse på STX Skanderborg, så alle ansøgere i Skanderborg Kommune kan få opfyldt deres ønsker lokalt.

Tidsstempel I får hermed min støtte at beholde 
en klasse på STX-Skanderborg. 
Godt at I sender underskrifterne 
til Pernille Rosenkrantz-Theil og 
øvrige beslutningstagere

Klassetrin - Årgang Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by)

21/04/2020 06.23.44 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Signe Kaltoft Møller Galgebakken 4, 8680 Ry
21/04/2020 06.54.19 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Frederik Johansen Fiskerhusvej 12, 8660 Skanderborg
21/04/2020 07.10.35 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Mads Sangsvane alle 9
21/04/2020 07.12.31 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Martin Kjærgaard Skovstedvej 21 8680 Ry 
21/04/2020 07.25.23 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Markus Kallesøe Kildebakken 12A Ry 8680
21/04/2020 07.40.11 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Ea Hjelm Dall Egernvej 10, 8680 Ry
21/04/2020 07.48.14 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Nicolai Kian Lodahl Gotthardsen Ryesgade 43/8680/Ry
21/04/2020 07.49.15 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Sara Yasmina Lodahl Gotthardsen Ryesgade 43/8680/Ry
21/04/2020 07.57.06 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Sofia Ellegaard Skovsgaard Skanderborgvej 30 8680 Ry
21/04/2020 07.58.40 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Jonas kjeldsen Hemstokvej 8680 ry
21/04/2020 08.02.03 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Thea Bursac Hasanovic Rugaards Skovvej 8680 Ry
21/04/2020 08.12.14 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Aksel Illerupvej 20, 8660 Skanderborg
21/04/2020 08.12.46 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Johan Bossow Liljevænget 20 8362 Hørning
21/04/2020 08.15.02 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Malthe Strømgaard-Eriksen Vessø Vænge 6
21/04/2020 08.16.08 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Cecilie Nilson Lundhøjvej 8660 Skanderborg
21/04/2020 08.19.30 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Simon Finderup Mårvej, 8660, Skanderborg
21/04/2020 08.20.31 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Natascha Andreasen P B Lunds vej 27
21/04/2020 08.21.54 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Laura Hørslevvej 8486 Galten 
21/04/2020 08.22.28 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Emilie Rafn Vroldvej 176 
21/04/2020 08.23.13 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Carl Emil Brødsgaard Hirsevænget 50, 8464, Galten
21/04/2020 08.23.40 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Karla Nørgaard Tycho Brahes Alle 8464 Galten
21/04/2020 08.25.24 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Rasmus Sørensen Fuglehaven 24 8660 Skanderborg
21/04/2020 08.26.36 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Andreas Hjarsbæk Engparken 8464 Skovby
21/04/2020 08.27.07 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Ida Lindhardt Damgård Solsikkevænget 1 Galten 
21/04/2020 08.27.10 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Nanna Højland Egevej 29, 8680 ry
21/04/2020 08.28.38 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Alberte Egelund Kristensen Gerstedvej 16 8680 Ry
21/04/2020 08.31.45 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Sarah Bertelsen kærmindevej, 8680 Ry
21/04/2020 08.34.12 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Victor skovager Vessø vænge 26, 8680, ry
21/04/2020 08.34.59 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Siri Niss Petersen Havrevej 8464 galten
21/04/2020 08.35.45 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Therese Langston Svejstrupvej 8660 Skanderborg
21/04/2020 08.35.53 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Emilie Szochur Lillelund Rugaards Skovvej 3c 8680 ry 
21/04/2020 08.35.57 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Sinne Niss Petersen Havrevej - 8464 Galten
21/04/2020 08.36.51 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Emilie Laufer Nørskov Skæphøj 74 8680 Ry
21/04/2020 08.38.24 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Sarah Krogh Tippethøj 20 Ry
21/04/2020 08.40.04 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Anna Bottke Villavej 14  8660 Skanderborg 
21/04/2020 08.43.46 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Mads Holberg-Jørgensen Agnetevej 32 8680 Ry
21/04/2020 08.45.07 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Lærke Bøg Rugaards Skovvej 8, Ry
21/04/2020 08.49.47 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Sofie Emborgvej 77 8660 Skanderborg
21/04/2020 08.50.42 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Elliot Stoumann Hoeks Siim Bygade 112
21/04/2020 08.50.49 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Kasper zacho Overmarksvej 4 8660 Skanderborg 
21/04/2020 08.53.43 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Lærke vigh Rugaarden 23C, 8680 Ry
21/04/2020 08.54.02 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Kristian Maagaard Thorsvej 56   8680 Ry
21/04/2020 08.54.44 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Albert petersen Kildebjerg Skovvej 80, 8680 Ry
21/04/2020 08.55.52 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Mette Mousing Tunøvej 8464 Galten
21/04/2020 08.55.57 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Viktor Hurup Egernvej 8660 skanderborg
21/04/2020 08.58.02 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Maria Hyldal Ketting Parkvej 27, 8462 Harlev j (Aarhus kommune)
21/04/2020 08.59.00 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Signe Brandt Christensen Heimdalsvej 6 8680 Ry
21/04/2020 09.01.06 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Emilia Kristensen Gerstedvej 16
21/04/2020 09.02.24 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Ea Maagaard Thorsvej 56
21/04/2020 09.02.33 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Alberte Bliddal Ry
21/04/2020 09.05.41 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Alma Bjørk szlavik johansen Fredensvej 22, Ry, 8680
21/04/2020 09.06.41 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Asger Olsen Gerstedvej 5 8680 Ry
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Vi ønsker at protestere mod, at der nedlægges en klasse på STX Skanderborg. Det er vores gymnasium. Hvis I nedlægger klassen bliver nogle af os sendt til et gymnasium, som vi ikke ønsker. Det giver ingen mening. 
•        Vi vil gå på gymnasium med vores venner fra folkeskolen, og i området hvor vi bor.
•        Vi har været på STX Skanderborg i vores brobygning og STX Skanderborg er vores lokale gymnasium.
•        Der er her vi hører hjemme.
•        Vi vil gerne kunne nå hjem til vores sport, der hvor vi bor.
•        Vi har ikke noget tilhørsforhold til Aarhus.
•        Vi forstår ikke, hvorfor der skal fjernes en klasse på STX Skanderborg, når vi er ansøgere nok fra lokalområdet.
•        Vi ønsker derfor, at I ikke nedlægger en klasse på STX Skanderborg, så alle ansøgere i Skanderborg Kommune kan få opfyldt deres ønsker lokalt.

Tidsstempel I får hermed min støtte at beholde 
en klasse på STX-Skanderborg. 
Godt at I sender underskrifterne 
til Pernille Rosenkrantz-Theil og 
øvrige beslutningstagere

Klassetrin - Årgang Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by)

21/04/2020 09.09.09 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Freja Falk Skovkildeparken 20 8660 Skanderborg 
21/04/2020 09.10.32 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Jane Ellegaard Skovridervænget 8 8680 Ry 
21/04/2020 09.12.28 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Jakob Nordvig Vagtelvej 2, 8660, Skanderborg
21/04/2020 09.13.06 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Monica Copeland Platanvej 8680 Ry
21/04/2020 09.15.52 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Boris Håkonsson Ousted Kirkevej 5, 8660, Skanderborg
21/04/2020 09.16.50 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Karla Ellingsøe Juhl Banegårdsvej 6 
21/04/2020 09.17.24 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Mathias Håkonsson Vesterbrogade 6B, 2.th, 8000 Aarhus
21/04/2020 09.18.46 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Josefine Sachmann Aagaard Horsensvej 153, 8660 Skanderborg
21/04/2020 09.19.35 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Caroline Hansen johannelunden 3, 8660, skanderborg
21/04/2020 09.21.24 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Nicolai Kian Lodahl Gotthardsen  8680 GL.Rye
21/04/2020 09.24.09 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Nadia Ammitzbøll Granhøjen 8660 skanderborg
21/04/2020 09.24.20 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Signe Møller Sørensen Spireavej 8 
21/04/2020 09.25.25 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Frederikke Fynbo Søbakken, 8660 Skanderborg
21/04/2020 09.31.01 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Matilde Rebsdorf Ahornvej 8680 ry
21/04/2020 09.32.21 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Aksel schou Laursen Ry Fugldalen 20 8680
21/04/2020 09.34.47 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Carl-Emil Gaden Paludan Lærkevej 3, 8660 Skanderborg
21/04/2020 09.37.47 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Lars Søndergaard Bakkelyparken 31
21/04/2020 09.39.54 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Anton Wulf-Andersen Tulstrupvej 134
21/04/2020 09.40.39 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Anders 8464
21/04/2020 09.48.09 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Linus Bliddal Haardalen 3
21/04/2020 09.56.24 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Sofie Kragelund Vidkærvej 3, 8660 Skanderborg 
21/04/2020 09.56.33 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Emma Wagner Elværksvej, 8464, Galten
21/04/2020 09.56.45 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Andreas Thuun-Petersen Tulstrupvej 61 8680 ry
21/04/2020 09.57.28 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Jessica Cleopatra Thæstensen-Holm Gl. Kongevej 39b 7442 Engesvang
21/04/2020 09.58.41 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Anders Olesen Hybenvænget 8362 Hørning
21/04/2020 10.10.11 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Jasmin Lund-Rasmussen Rugaards Skovvej 3a 8680 Ry
21/04/2020 10.10.17 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Karen Berg Drejer Skanderupgade 49, 8660, Skanderborg
21/04/2020 10.10.42 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Helene Fabricius-Haunstrup Kildebjerg Skovvej 37 8680 Ry 
21/04/2020 10.20.20 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Karen Lyngs Pedersen Fugldalen 34 8680 Ry
21/04/2020 10.24.02 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Carolina Olesen Gunløgsvej 8, 8660 Skanderborg
21/04/2020 10.24.27 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Olivia Daugaard Høvervej 31, 8464 Galten 
21/04/2020 10.27.59 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Line Odinsvej 29,1.
21/04/2020 10.28.42 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Lukas svensson Klostervej 90d
21/04/2020 10.33.59 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Viktoria Mengel-Niemann Fugldalen 6, 8680 Ry
21/04/2020 10.36.36 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Gustav Boel Malmros Sandemandsvænget 19 8680 ry
21/04/2020 10.37.07 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Maria Winther Mårvej 3, 8660, Skanderborg
21/04/2020 10.39.14 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Malou Trabjerg Pedersen Kongefolden 20 st th, 8660 Skanderborg 
21/04/2020 10.50.43 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Mathilde Skov Nørby Hørselvvej 8464 Galten
21/04/2020 11.00.30 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Marcus Wildenhoff Bakkelyparken 21 8680 Ry
21/04/2020 11.01.01 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Calvin Cordes Ahornvej 44 8680 Ry
21/04/2020 11.14.09 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Cecilie Aavild Søvangsvej 10, 8680, Ry
21/04/2020 11.18.15 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Caroline Frisch Violvænget 2 Hørning
21/04/2020 11.20.40 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Maria Jacobsen Skovlunden 19 8680
21/04/2020 11.21.04 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Freja Rasmussen Skrænten 3 8464 Galten
21/04/2020 11.25.00 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Kamma Lundgren standly Bie Rasmussens vænge / 8660 / Skanderborg 
21/04/2020 11.31.26 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Caroline Nielsen Damgårdsvej 36 8660 Skanderborg
21/04/2020 11.33.03 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Simone Stilling
21/04/2020 11.35.49 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Sarah Pfundheller Højdedraget 22 8660 Skanderborg
21/04/2020 11.37.19 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Astrid Tanggaard Schmidt Engvej 5 8660 Skanderborg
21/04/2020 11.38.40 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Maria Pfundheller Højdedraget 22
21/04/2020 11.45.54 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Ellen Marie Kjædegaard Gammel Skolevej / 8660 / Skanderborg
21/04/2020 11.49.58 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Christian Enevoldsen Blomsterparken 13 8464
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Vi ønsker at protestere mod, at der nedlægges en klasse på STX Skanderborg. Det er vores gymnasium. Hvis I nedlægger klassen bliver nogle af os sendt til et gymnasium, som vi ikke ønsker. Det giver ingen mening. 
•        Vi vil gå på gymnasium med vores venner fra folkeskolen, og i området hvor vi bor.
•        Vi har været på STX Skanderborg i vores brobygning og STX Skanderborg er vores lokale gymnasium.
•        Der er her vi hører hjemme.
•        Vi vil gerne kunne nå hjem til vores sport, der hvor vi bor.
•        Vi har ikke noget tilhørsforhold til Aarhus.
•        Vi forstår ikke, hvorfor der skal fjernes en klasse på STX Skanderborg, når vi er ansøgere nok fra lokalområdet.
•        Vi ønsker derfor, at I ikke nedlægger en klasse på STX Skanderborg, så alle ansøgere i Skanderborg Kommune kan få opfyldt deres ønsker lokalt.

Tidsstempel I får hermed min støtte at beholde 
en klasse på STX-Skanderborg. 
Godt at I sender underskrifterne 
til Pernille Rosenkrantz-Theil og 
øvrige beslutningstagere

Klassetrin - Årgang Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by)

21/04/2020 11.53.07 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Tea Høi Birkevej  8660 skanderborg
21/04/2020 11.54.07 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Astrid Pontoppidan Skanderborg kommune 8660, Stilling, Krakesvej
21/04/2020 11.54.11 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Josefine Platt Gartnervænget 19 8680 Ry
21/04/2020 11.55.17 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Anne Mikkelsen Gyvelhøjvej  8660 Skanderborg
21/04/2020 11.55.55 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Amalie Sigvardt Egholmsvej 3 8660
21/04/2020 11.56.20 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Mia Gothard Ryparken 4, 2 th 8660 Skanderborg 
21/04/2020 11.56.52 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Josephine Strandbygård Almuevej 5
21/04/2020 11.57.45 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Anna Nørgaard Steen Æblehaven 149 8362 Hørning 
21/04/2020 12.01.16 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Nikoline Danielsen Kildeparken 123
21/04/2020 12.02.02 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Katrine Kudahl Albæk Agnetevej 33 8680 Ry
21/04/2020 12.08.04 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Kasper Høst Emborgvej 2, 8680 Ry
21/04/2020 12.10.19 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Freya Bielefeldt Mortensen Vroldgade 7b, Skanderborg 8660
21/04/2020 12.11.32 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Morten Thomsen Baldersvej 2 8680 Ry
21/04/2020 12.21.12 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Freja Sindberg Rasmussen Vengevej 9 8660 Skanderborg 
21/04/2020 12.22.03 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Astrid Hansen Skanderborgvej 53 8680 Ry
21/04/2020 12.25.26 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Rebekka Hvam Pedersen Alkenvej 44D 8660 Skanderborg
21/04/2020 12.25.50 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Abbie Sørensen Ellehammers Allé
21/04/2020 12.26.38 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Marco Sørensen Ellehammers Allé, 8464 Galten
21/04/2020 12.28.11 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Signe Thøgersen Klostervej 72 8680 RY
21/04/2020 12.31.48 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Mads bilde Johs jensensvej 29 8641 sorring
21/04/2020 12.34.45 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Nora Sinkjær Skæphøj 14, 8680 Ry
21/04/2020 12.36.05 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Freja Porsevænget, 8464 Galten
21/04/2020 12.36.20 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Olivia juhlin Porsevænget 51, 8464 gaten
21/04/2020 12.37.41 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Simon Lassen Gammel Skolevej 41, 8660
21/04/2020 12.37.46 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Mikkel Backs Vessøvej 34 8680 Ry
21/04/2020 12.40.12 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Sara asekkelund Bækkevej 3 galten
21/04/2020 12.40.51 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Alexander sekkelund Bækkevej 3
21/04/2020 12.41.48 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Andreas Balle Kristensen Ellehammers Alle / 8464 /Galten
21/04/2020 12.43.53 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Frederik Høncke Vestergaard Violvej 1 8660 Skanderborg 
21/04/2020 12.46.02 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Valdemar Cordtz Lyngvej 14 8680 Ry
21/04/2020 12.52.45 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Karl Anton Hassager Petersen Krogdalsvej, 8660, Illerup
21/04/2020 12.59.13 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Cecilie Jelle Skovbyparken, 8464 Galten
21/04/2020 13.03.34 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Katrine Ovesen Ryvej 84, 8464 Galten
21/04/2020 13.04.15 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Christine Wallner Overskovvej/8362/Hørning
21/04/2020 13.06.03 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Ronja Tinning adelgade 85, 8660, skanderborg
21/04/2020 13.06.45 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Sofie pettersson Klintevej 6 8464 galten
21/04/2020 13.12.51 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Rasmus Adelgade 8660 skanderborg
21/04/2020 13.12.53 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Ida Bak Silkeborgvej 8680 Ry
21/04/2020 13.13.51 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Mikkel Emil Eskildsen Tippethøj 8680 Ry
21/04/2020 13.16.08 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Jakob Skjødt Ravnsøvej 27, 8680 Ry
21/04/2020 13.16.43 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Daniel Nettelfield Skæphøj 8680 Ry
21/04/2020 13.17.56 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Marie Rambøll Vibevej Ry 8680
21/04/2020 13.18.06 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Caroline Tidemann Jørgensen Hjortesigen 5 8600 Silkeborg
21/04/2020 13.19.05 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Caroline Kjærgård Skovvænget 8680 Ry
21/04/2020 13.19.34 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Josva Daniel Storch Nielsen Rygaven 7 8210 Aarhus V
21/04/2020 13.25.10 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Johan Einars Lykke 37
21/04/2020 13.28.57 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Clara Stub Selmer Fugldalen 22, 8680 Ry
21/04/2020 13.35.49 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Hannah Emilie Torp Klintevej 7 8464 Galten 
21/04/2020 13.36.17 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Line Rossing Andersen Møllevænget, 8660 Skanderborg 
21/04/2020 13.40.15 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Therese Moestrup Einars Lykke 38, 8464 Galten
21/04/2020 13.41.22 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Katrine Frommelt Alkenvej 37, 8660 Skanderborg
21/04/2020 13.41.25 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Laura Elmose Edelsmindevej /8464
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Vi ønsker at protestere mod, at der nedlægges en klasse på STX Skanderborg. Det er vores gymnasium. Hvis I nedlægger klassen bliver nogle af os sendt til et gymnasium, som vi ikke ønsker. Det giver ingen mening. 
•        Vi vil gå på gymnasium med vores venner fra folkeskolen, og i området hvor vi bor.
•        Vi har været på STX Skanderborg i vores brobygning og STX Skanderborg er vores lokale gymnasium.
•        Der er her vi hører hjemme.
•        Vi vil gerne kunne nå hjem til vores sport, der hvor vi bor.
•        Vi har ikke noget tilhørsforhold til Aarhus.
•        Vi forstår ikke, hvorfor der skal fjernes en klasse på STX Skanderborg, når vi er ansøgere nok fra lokalområdet.
•        Vi ønsker derfor, at I ikke nedlægger en klasse på STX Skanderborg, så alle ansøgere i Skanderborg Kommune kan få opfyldt deres ønsker lokalt.

Tidsstempel I får hermed min støtte at beholde 
en klasse på STX-Skanderborg. 
Godt at I sender underskrifterne 
til Pernille Rosenkrantz-Theil og 
øvrige beslutningstagere

Klassetrin - Årgang Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by)

21/04/2020 13.42.28 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Amalie Frommelt Alkenvej 37,8660 Skanderborg 
21/04/2020 13.43.01 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Daniel Rivera poul la coursvej 23, 8660, Skanderborg
21/04/2020 13.43.03 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Sissel Wallner Overskovvej, 8362 Hørning
21/04/2020 13.43.24 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Malthe Gedsø Silkeborgvej 97, 8464 Galten
21/04/2020 13.44.21 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Alexander Blæsbjerg Gyvelvej 2 8464 Galten 
21/04/2020 13.44.39 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Victor Thusgård Skovager Vessø Vænge 26, 8680 Ry
21/04/2020 13.45.34 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Emil Mathiesen Vibevej 6 8680 Ry
21/04/2020 13.46.42 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Julie Nielsen Galgebjergvej 11, 8660 Skanderborg 
21/04/2020 13.51.37 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Signe Mathiesen Vibevej 6 8680 Ry
21/04/2020 13.55.05 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Frederik Friis Flarup Sømosevej 66 8464 galten
21/04/2020 13.55.41 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Magnus Meldgaard Kirsebærhaven 11 8660 Skanderborg 
21/04/2020 13.57.36 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Cecilie Maro Skovsgårdsvænget 8362 Hørning 
21/04/2020 14.06.48 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Emilie Andreasen Tinbækparken 41 8464 Galten
21/04/2020 14.07.49 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Sofie Søgaard Johansen Ellehammer alle 11, Skovby. 8464 Galten
21/04/2020 14.10.15 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Anna Sophie Johansen skæphøj, 8680 Ry
21/04/2020 14.12.11 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Lilli Jakobsen Rohde 1, 8464 Galten
21/04/2020 14.32.57 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Freja Lykke Grimstrup Bavnebjergvej 3, 8680 Ry
21/04/2020 14.34.55 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Emilie skov Ægirsvej 12 8660
21/04/2020 14.35.28 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Gustav Frost Horsevej 6, 8464 Galten
21/04/2020 14.36.30 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Mads Thunø Bispevænget 7, 8464 Galten
21/04/2020 14.37.08 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Emilie Bro Nielsen Bispevænget 7, 8464 Galten
21/04/2020 14.42.17 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Lise Mygind Skovkildeparken 139 8660 Skanderborg
21/04/2020 14.43.30 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Buster Dam-Tholstrup Haardalen, 8680, Ry
21/04/2020 14.44.08 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Hannibal Daniel Rohde 8680 Ry, kildebjerg skovvej 51
21/04/2020 14.48.54 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Marlene May Vestergaard Firkløvervej 37 8464 Galten
21/04/2020 14.51.34 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Pernille Vianne Vestergaard Firkløvervej 37. 8464 Galten
21/04/2020 14.54.01 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Kristian Ambrosius Ellehammers alle 22 8464 Galten
21/04/2020 14.56.12 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Frederik Stelman Ryvej 130
21/04/2020 14.58.58 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Emil Schwartz Møller Pedersen Vestergade 32/8464/Galten
21/04/2020 15.03.25 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Viggo Tjorbjørn Højlundvej 5a 8660 voervadsbro
21/04/2020 15.05.04 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Sille Jakobsen Violvej, 8680 Ry
21/04/2020 15.05.06 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Gustav slot nielsen Præstegaardsvej 1 8680 Gl.Rye
21/04/2020 15.09.27 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Frederik Ambrosius Ellehammers alle 22 8464 Galten
21/04/2020 15.12.41 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Amalie Kipper Nattergalevej 40, 8464 Galten
21/04/2020 15.15.58 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Gustav Ellegaard Sinkjær Skæphøj 14
21/04/2020 15.16.43 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Sebastian Garcia Smed Rodelundvej 15 8680 Ry
21/04/2020 15.18.11 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Sif Toft Lillegade 8660 Skanderborg 
21/04/2020 15.18.31 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Freja Mikkelsen Bøgevej 30 8680 Ry
21/04/2020 15.34.17 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Anna vestergaard 8680 ry
21/04/2020 15.36.05 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Pernille Skovbyparken 43, 8464 Galten
21/04/2020 15.49.09 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Stinne Herfelt Sangsvane Alle 9 8464 Galten 
21/04/2020 15.52.39 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Mads Thunø Nielsen Bispevænget 7, 8464 Galten
21/04/2020 15.59.27 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Alberte 8660 Skanderborg 
21/04/2020 15.59.33 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Marie Juul Markussen Alleen 11 - 8680 Ry
21/04/2020 15.59.35 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. benedek ilyes Thorsvej 8680
21/04/2020 16.00.45 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Rasmus Juul Markussen Alleen 11 - 8680 Ry
21/04/2020 16.05.31 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Julie Laursen Skovparken 8670 låsby
21/04/2020 16.20.05 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Annika Kamp Kildebjerg, Skovvej 9
21/04/2020 16.22.36 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Olivia Gramstrup Agerhønebakken 37 8660 Skanderborg 
21/04/2020 16.22.44 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Sigrid Hasselvænget 8660 skanderborg
21/04/2020 16.29.17 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Emma Hougaard Hedevej 5, 8680 Ry
21/04/2020 16.38.54 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Mille Gudrunsvej ry
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Vi ønsker at protestere mod, at der nedlægges en klasse på STX Skanderborg. Det er vores gymnasium. Hvis I nedlægger klassen bliver nogle af os sendt til et gymnasium, som vi ikke ønsker. Det giver ingen mening. 
•        Vi vil gå på gymnasium med vores venner fra folkeskolen, og i området hvor vi bor.
•        Vi har været på STX Skanderborg i vores brobygning og STX Skanderborg er vores lokale gymnasium.
•        Der er her vi hører hjemme.
•        Vi vil gerne kunne nå hjem til vores sport, der hvor vi bor.
•        Vi har ikke noget tilhørsforhold til Aarhus.
•        Vi forstår ikke, hvorfor der skal fjernes en klasse på STX Skanderborg, når vi er ansøgere nok fra lokalområdet.
•        Vi ønsker derfor, at I ikke nedlægger en klasse på STX Skanderborg, så alle ansøgere i Skanderborg Kommune kan få opfyldt deres ønsker lokalt.

Tidsstempel I får hermed min støtte at beholde 
en klasse på STX-Skanderborg. 
Godt at I sender underskrifterne 
til Pernille Rosenkrantz-Theil og 
øvrige beslutningstagere

Klassetrin - Årgang Navn (fornavn / efternavn) Adresse (vejnavn / postnummer / by)

21/04/2020 17.01.58 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Johanne Hald Handen Siimvej 10 Ry
21/04/2020 17.06.59 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Mette Seline Nyrup Almuevej, 8660 Skanderborg
21/04/2020 17.09.46 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Kristian Søndergård Ladefoged Engparken 39
21/04/2020 17.19.26 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Jonas Werge Kristiansen Agervej (8464 Galten)
21/04/2020 17.21.25 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Emilie Kronborg Blommehaven 9 8660 Skanderborg
21/04/2020 17.24.01 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Loui kjølbo Platanvej 2A,8680 ry
21/04/2020 17.24.25 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Signe Låsbyvej 8464 Galten 
21/04/2020 17.25.13 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Emely Norbury Porsevænget 47 8464 Galten
21/04/2020 17.27.09 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Mikkeline Kastrup Vestergaard Ellehammers Alle 21, 8464 Galten
21/04/2020 17.27.55 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Lærke Kastrup Vestergaard Ellehammers Alle 21, 8464 Galten
21/04/2020 17.28.32 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Frederik Vester Toftevej, 8464 Galten 
21/04/2020 17.31.26 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Emilie Møller Kamper Agnetevej 8680 Ry
21/04/2020 17.39.15 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Jonas Gehrcke Vroldvej 53 8660 skanderborg
21/04/2020 17.56.44 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Karoline Hørning 8362
21/04/2020 17.57.30 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Emilie Henriksen Elmevej 11, 8660 Skanderborg
21/04/2020 18.26.22 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Magnus Nohr Vinkelvej 3 8660 Skanderborg 
21/04/2020 18.30.58 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Freja Platt Gartnervænget / 8680 / Ry
21/04/2020 18.41.52 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Sophie Emilie Beck Lambert Skråvejen 20
21/04/2020 18.43.26 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Stine Due Vium Lille Tåningvej 4
21/04/2020 18.49.30 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Malou Nielsen Schødtsmindevej 16 8464 Galten
21/04/2020 18.51.46 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Ishwak herisi Poul la cours vej 8660 skanderborg
21/04/2020 18.53.51 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Caroline Sørensen Tunøvej, 8464 Galten
21/04/2020 18.56.17 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Maj Jensen Bakkelyparken 31, Ry
21/04/2020 18.56.44 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Frederik Christensen Slugten 8660 Skanderborg
21/04/2020 19.03.03 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Julie Østerløkken 8660 Skanderborg 
21/04/2020 19.05.09 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Karsten Veng 1065 Aubeneau Crescent, V7t1t4, West Vancouver 
21/04/2020 19.07.36 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Sohaib Haidari Kildevænget 7 8660 Skanderborg
21/04/2020 19.09.49 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Philip Byskou Mosagervænget 22, 8464 Galten
21/04/2020 19.15.30 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Rasmus Nielsen Ladegaardsbakken 10 8660 Skanderborg
21/04/2020 19.17.04 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Freya Ardal Bramskov Fæstibakke 7, 8680 Ry
21/04/2020 19.19.18 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Andreas Bregnballe sørensen Fredensborgvej 8
21/04/2020 19.21.28 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Julie Friis Bævervej 8660 Skanderborg 
21/04/2020 19.29.12 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Manar Rosenkjærvej 8
21/04/2020 19.30.02 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Anna Nymann Bak Fyrrestien 7/8680/Ry
21/04/2020 19.33.16 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Anders 8464
21/04/2020 19.36.12 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Sara Haabendal Kjærsgaard Hasselvænget 7, 8660, Skanderborg 
21/04/2020 19.42.30 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 7. klasse Camilla Nettelfield Skæphøj 8680 Ry
21/04/2020 19.47.00 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 8. klasse. Jeppe Hadberg 8680 ry Gyden 3 
21/04/2020 19.47.05 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Tilde Møller Skæphøj 
21/04/2020 19.51.25 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Stine Munk Rådyrvej 28 8660 Skanderborg
21/04/2020 19.54.57 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. Christine Petersen Gormsvej 3 Stilling, 8660 Skanderborg
21/04/2020 19.56.54 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Amelie lauridsen Skovlykkevej 7 8660 skanderborg
21/04/2020 20.02.59 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Simon Balle Kristensen Ellehammers allé 8464 Galten
21/04/2020 20.14.41 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Armin skal Kildevænget 8660 Skanderborg
21/04/2020 20.19.45 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Nasra Fiidow Poul la cours vej 7
21/04/2020 20.20.28 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 9. klasse. Villads Vest Stadionvej 8660 Skanderborg
21/04/2020 20.30.21 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Johan Skanderborg
21/04/2020 20.40.33 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går allerede på en ungdomsuddannelse Victoria Bjerregaard Arbjerg Ry, Kildebjerg Skovvej 29
21/04/2020 20.41.46 JA, Jeg støtter brevet. Jeg går i 10. klasse. johannah louise mejlby glass kildebjerg søvej nr 20 8680 ry
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Dato 01-05-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Carl-Emil Dalhoff 

Kære Carl-Emil Dalhoff

Jeg vil hermed gerne kvittere for jeres indsats. Vi er glade for, at 
undervisningsministeren nu har imødekommet fordelingsudvalgets 
anmodning om opjustering af kapaciteten, således at Skanderborg 
Gymnasium tildeles en ekstra klasse.

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Dato 01-05-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Bente Fisker Johansen
Steffen Ulsø Knudsen
Kim Albæk
 

Kære Bente Fisker Johansen, Steffen Ulsø Knudsen og Kim Albæk

Jeg vil hermed gerne kvittere for jeres indsats. Vi er glade for, at 
undervisningsministeren nu har imødekommet fordelingsudvalgets 
anmodning om opjustering af kapaciteten, således at Skanderborg 
Gymnasium tildeles en ekstra klasse.

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Fra: Ruth Irene Strøm [/O=REGION MIDTJYLLAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE
GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=RUTBEN]

Til: 'kim.albaek@gmail.com' [kim.albaek@gmail.com]
Sendt dato: 01-05-2020 11:24
Modtaget Dato: 01-05-2020 11:24
Vedrørende: Svar vedr. forældrehenvendelse om ekstra kapacitet på Skanderborg Gymnasium
Vedhæftninger: image001_61.gif

Svar vedr ekstra kapacitet på Skanderborg Gymnasium.pdf

Kære Kim Albæk
 
Hermed Anders Kühnaus svar på jeres henvendelse vedrørende ekstra kapacitet på Skanderborg Gymnasium.
 
 
Med venlig hilsen
 
Ruth Irene Strøm
Chefkonsulent
 
Telefon: 29290263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk
 
Regional udvikling - Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
 

 
 

Fra: Kim Albæk [mailto:kim.albaek@gmail.com] 
Sendt: 19. april 2020 22:27
Til: Anders Kühnau
Emne: Forældrehenvendelse vedrørende ekstra kapacitet på Skanderborg Gymnasium
 

Forældrehenvendelse vedrørende ekstra kapacitet på Skanderborg Gymnasium
 

 
19. april, 2020

 
Kære Anders Kühnau
I Ry og omegn klynger 46 unge og deres forældre sig i disse dage til håbet om, at undervisningsministeren vil støtte den foreslåede mindre
opjustering af kapaciteten på Skanderborg Gymnasium i det kommende skoleår.
 
I januar besluttede Region Midtjylland at nedlægge en klasse på Skanderborg Gymnasium. Men Ministeren er nu ifølge Regionen positivt
indstillet for at oprette en ekstra klasse i Skanderborg i forhold til beslutningen i januar og således fastholde antallet af klasser i forhold
sidste år, og det vil vi gerne støtte med følgende kommentarer og input.
 
De 46 unge har søgt ind på STX i Skanderborg som deres 1. prioritet. Det har de, fordi de naturligvis betragter kommunens eneste gymnasium
som det lokale gymnasium. I folkeskolen er de unge også på brobygningsforløb på institutionerne i Skanderborg. Men Skanderborg
Gymnasium har oplevet en stigning i ansøgertallet på 41 elever, og på grund af det pt. udmeldte kapacitetsloft skal eleverne fordeles til
andre STX-gymnasier eller andre ungdomsuddannelser. Det geografiske søgemønster til Skanderborg Gymnasium har ifølge Region
Midtjylland ikke ændret sig i det seneste år. Alligevel står vores unge nu overfor at skulle sendes til Aarhus – alene fordi vi bor i mindre byer i
kommunen.
 
Der er ikke logisk. Og slet ikke når årsagen er, at der er problemer med fordelingen af elever mellem gymnasierne i netop Aarhus. Det mener
vi må kunne løses mellem Aarhus-gymnasierne med det store antal ansøgere, der er til rådighed i Danmarks næststørste by. Det samme
mener 13 ud af 15 rektorer i det lokale fordelingsudvalg. Samlet set tegner det et billede af, at man ved at flytte eleverne internt i Aarhus vil
kunne løse problemerne med for mange elever på visse gymnasier og for få på andre - i Aarhus Kommune.
 
Det faktum gør det endnu mere urimeligt, at elever fra Ry og opland skal bruge mindst en halv time ekstra dagligt hver vej på transport til en
STX-uddannelse i Aarhus. Ry-unge er vant til at skulle transportere sig til ungdomsuddannelserne, da der jo ikke er tilbud i Ry. Men det vil
være første gang, at så mange unge fra byen tvinges til at skulle til Aarhus eller til at søge en helt anden uddannelsesvej.
 
Vi har også hæftet os ved, at regeringen mener, at kapacitetslofterne er med til at sikre, at der fortsat er en ”bred uddannelsesdækning over
hele landet og ikke kun i de store byer”. Det argument støtter netop oprettelsen af en ekstra klasse på STX-uddannelsen i Skanderborg. Hvis
man sender de mange oplands-unge i Skanderborg til Aarhus, så vil det være at gøre præcist det modsatte. Der er jo heller ikke tale om, at
den almene gymnasie-uddannelse i Skanderborg skal skrues voldsomt op i forhold til elever, men alene fastholde det nuværende antal
klasser. Fastholder ministeren beskæringen af endnu en klasse i Skanderborg, vil der faktuelt blive skåret hårdt i forhold Skanderborg
Kommunes befolkningsvækst i de senere år.391
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Ministeren har også understreget, at en fastholdelse af den nuværende kapacitet på Skanderborg Gymnasium ikke må påvirke fordelingen af
elever til udfordrede gymnasier som eks. Viby Gymnasium nævneværdigt. Forvaltningen i Region Midtjylland har i sin indstilling til de lokale
regionsrådspolitikere den 25. marts fastslået, at en klasse ekstra i Skanderborg ikke vil få betydning for Viby Gymnasium. Under punktet
”Spor 3” skriver forvaltningen:
 
”Såfremt Skanderborg Gymnasium tildeles en ekstra klasse, har Skanderborg Gymnasium mulighed for at optage alle 1.
prioritetsansøgninger for skoleåret 2020-2021. Dette vurderes ikke at have betydning for Viby Gymnasium, som vil kunne tilføres
tilstrækkeligt med fra de Aarhus gymnasier, der er overansøgte.”
 
Vi håber, at ministeriet vil være positivt stemt for at øge kapaciteten på Skanderborg Gymnasium. De unge i ”Oplands-Skanderborg” vil gerne
være i deres nærområde mindst tre år endnu. Men de har brug for jeres hjælp.
 
På vegne af en gruppe forældre i Ry og opland
 
Med venlig hilsen
 
Bente Fisker Johansen, mobil: 2637 6706, mail: bentefisker@hotmail.com
Steffen Ulsø Knudsen, mobil: 5250 0042, mail: steffenuk@gmail.com
Kim Albæk, mobil; 2165 6689, mail: kim.albaek@gmail.com
 
--
 
Vedhæftet:
To stk. PDF med underskri fter indsamlet onl ine søndag 19. apri l  mel lem 15.00 og 21.00 via  Facebook-ops lag:

·       149 underskri fter fra  forældre ti l  et barn, der søger optagelse på Skanderborg Gymnasium i  2020 el ler 2021.

·       175 underskri fter fra  lokale borgere, der ønsker at vise deres  støtte.
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Side 1

Bente Fisker Johansen
Steffen Ulsø Knudsen
Kim Albæk
 

Kære Bente Fisker Johansen, Steffen Ulsø Knudsen og Kim Albæk

Jeg vil hermed gerne kvittere for jeres indsats. Vi er glade for, at 
undervisningsministeren nu har imødekommet fordelingsudvalgets 
anmodning om opjustering af kapaciteten, således at Skanderborg 
Gymnasium tildeles en ekstra klasse.

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Dato 01-05-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Rektor Kirsten Skov

Kære Kirsten Skov

Tak for din henvendelse. Som bekendt valgte undervisningsministe-
ren ikke at godkende regionsrådets reviderede indstilling om kapaci-
tetsfastsættelse, som ganske rigtigt indebar en opjustering af kapaci-
teten på Marselisborg Gymnasium. Men i henhold til lovgivningen på 
området er det nu alene fordelingsudvalget – ikke regionsrådet – der 
har mulighed for at anmode om en opjustering af kapaciteten. Vi har 
derfor for nuværende ikke mulighed for at gøre yderligere.

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Vedhæftninger: Svar vedr fordeling af elever i Aarhus.pdf

Kære Kirsten Skov
 
Hermed Anders Kühnaus svar på din henvendelse af 23. april 2020 vedrørende fordeling af elever i Aarhus.
 
 
Med venlig hilsen
 
Ruth Irene Strøm
Chefkonsulent
 
Telefon: 29290263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk
 
Regional udvikling - Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
 

 

Fra: Kirsten Skov <ks@marselisborg-gym.dk>
Dato: 23. april 2020 kl. 11.11.40 CEST
Til: Carsten Kissmeyer <Carsten.Kissmeyer@rr.rm.dk>, "rne.laegaard@rr.rm.dk" <rne.laegaard@rr.rm.dk>, Jørgen Nørby
<Jorgen.Norby@rr.rm.dk>, Jakob Ulrich Rixen <Jakob.Rixen@rr.rm.dk>, Hanne Roed <Hanne.Roed@rr.rm.dk>, Flemming Knudsen
<Flemming.Knudsen@rr.rm.dk>, Morten Pedersen Flæng <Morten.Flaeng@rr.rm.dk>, Torben Nørregaard
<Torben.Norregaard@rr.rm.dk>, Rasmus Foged <Rasmus.Foged@rr.rm.dk>, Claus Kjeldsen <Claus.Kjeldsen@rr.rm.dk>
Emne: Fordeling af gymnasieelever i Århus

�

Kære medlemmer af Udvalg for Regional Udvikling

Forleden afholdt fordelingsudvalget i Øst møde omkring fordeling af elever.  Mødet forløb godt, og vi fordelte mange elever.

Hvis man har søgt ind på Marselisborg Gymnasium, men bor 3,9 kilometer fra skolen, får man IKKE en plads på skolen. Jeg er meget,
meget ked af det på vegne af alle de elever, der bor i Århus C, i Højbjerg og Skåde og også elever i de sydlige forstæder, der opfatter
Marselisborg som deres lokale gymnasium, hvor de har været i brobygning, og hvor deres søskende har gået, men som ikke kan få en
plads på skolen. Ca. 4 klasser på Marselisborg er reserveret til KUO -lever og til Elitesportselever, og det betyder, at vi i år kun optager
lidt over 4 klasser på almindelige vilkår. Og det betyder at den geografiske grænse for vores optag ligger meget tæt på Marselisborg.

Derfor er jeg naturligvis også meget glad for, at det er Regionsrådets holdning, at Marselisborgs kapacitet skal hæves med en klasse, og jeg
håber meget på, at Udvalg for Regional Udvikling vil fortsætte arbejdet med overbevise Undervisningsministeren om det samme.

Mange hilsener

Kirsten Skov

Rektor

Marselisborg Gymnasium

_____________________________________________
Kirsten Skov
Rektor
Marselisborg Gymnasium

Birketinget 9
8000 Aarhus C

Tlf. 86 26 62 00 (Hoved nr.)
Tlf. 86 26 62 02 (direkte)
Tlf. 20255291 (mobil)
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Rektor Kirsten Skov

Kære Kirsten Skov

Tak for din henvendelse. Som bekendt valgte undervisningsministe-
ren ikke at godkende regionsrådets reviderede indstilling om kapaci-
tetsfastsættelse, som ganske rigtigt indebar en opjustering af kapaci-
teten på Marselisborg Gymnasium. Men i henhold til lovgivningen på 
området er det nu alene fordelingsudvalget – ikke regionsrådet – der 
har mulighed for at anmode om en opjustering af kapaciteten. Vi har 
derfor for nuværende ikke mulighed for at gøre yderligere.

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Carsten With Thygesen

Kære Carsten With Thygesen

Tak for din henvendelse. Undervisningsministeren har netop god-
kendt fordelingsudvalgets anmodning om en opjustering af kapacite-
ten på Skanderborg Gymnasium, sådan at gymnasiet tildeles en ek-
stra klasse. Vi er glade for, at det nu lykkedes med denne opjuste-
ring, sådan at vi kan tage hensyn til de unges ønsker om at gå på det 
lokale gymnasium. 

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Kære Carsten With Thygesen
 
Hermed Anders Kühnaus svar vedrørende din henvendelse af 26. april 2020.
 
 
Med venlig hilsen
 
Ruth Irene Strøm
Chefkonsulent
 
Telefon: 29290263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk
 
Regional udvikling - Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
 
Fra: Carsten With Thygesen [mailto:cwt@crescocapitalservices.com] 
Sendt: 26. april 2020 22:22
Til: Anders Kühnau
Emne: Unge fra Ry gidsler som følge af Aarhusianske gymnasieproblemer
 
Kære Anders Kühnau,
 
Jeg er blevet gjort opmærksom på en helt grotesk situation, der desværre er opstået og som gør, at ellers velmotiverede og uddannelsesparate
potentielle STX  studerende fra Ry, der har søgt Skanderborg Gymnasium som første prioritet efter sommeren, risikerer at blive delt op på tværs af
byen. Nogle vil komme til netop Skanderborg Gymnasium og resten til Viby Gymnasium. Dette er et område af Aarhus, som de ingen relation har til,
og et gymnasium som ingen af dem på nogen måde ønsker at gå på. Som jeg forstår det , har Regionsrådet har ellers tilkendegivet sin støtte til, at de
unge alle skal kunne gå på Skanderborg Gymnasium og at Skanderborg Gymnasium bør tildeles den ekstra klasse, som gør at det kan lade sig gøre,
men intet er tilsyneladende sket endnu. Jeg har selv en datter, som i år er på Ranum efterskole efter at have gennemført de første ni år i folkeskolen
på Mølleskolen i Ry, og som glæder sig til at komme på vores ”lokale” gymnasium i Skanderborg, blandt andet sammen med en række venner og
veninder fra Ry. De risikerer nu at blive delt op på tværs af de gader, som de bor på grundet meget diskutable afstands kriterier.      
 
Det er en problemstilling som kommer helt uventet, og som strider mod tidligere udmeldinger fa Regionsrådet, og som optager vores unge
mennesker helt utroligt meget. Det er kort sagt meget psykisk belastende for de unge, da de  intet tilhørsforhold har til Viby, men tværtimod ønsker
at tage deres gymnasiale uddannelse i det lokale område, som de er vokset op i og har venskaber i. Det vil være voldsomt demotiverende og
uforståeligt for de unge (og for os andre),  hvis der ned gennem Ry by og opland bliver en grænse, fastlagt ud fra underlige og diskutable kriterier
fastsat i København eller andet sted langt fra de lokale forhold, som afgør hvem der skal til det lokale gymnasium og hvem der skal til Viby
gymnasium – alt sammen på grund af problemstillinger omkring Aarhusianske gymnasier. Det vil give mange og lange klager og protester, som ikke
vil gavne nogen. Derfor – venligst grib ind og få sikret Skanderborg Gymnasium de ekstra pladser , som gør at alle unge, der har Skanderborg
Gymnasium som første prioritet og som er uddannelsesparate, får mulighed for at gå der.
 
Jeg har selv været meget tæt på uddannelsessystemet på Københavns Universitet, og er aktuelt bestyrelsesformand for Arkitektskolen Aarhus
udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren, og har i de sammenhænge haft lejlighed til at studere mange rapporter omkring betydningen for
unge mennesker af at føle sig motiverede og samtidig trygge i de uddannelsesmiljøer, som de indgår i. Denne situation som er skabt for de unge
mennesker er helt uholdbar og vi håber, at I (meget) snart får taget den endelige beslutning, som gør, at de kan glæde sig til at komme i gymnasiet i
Skanderborg efter sommer.
 
Med de bedste ønsker om I snart tager den rigtige beslutning for de unge fra Ry og omegn.
 
Venlig hilsen
 
Carsten With Thygesen
 
 
Carsten With Thygesen
M.Sc. (fore s try), EMBA
CEO

+ 45 20 14 23 07
cwt@CrescoCapitalServices.com
https://CrescoCapitalServices.com
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Carsten With Thygesen

Kære Carsten With Thygesen

Tak for din henvendelse. Undervisningsministeren har netop god-
kendt fordelingsudvalgets anmodning om en opjustering af kapacite-
ten på Skanderborg Gymnasium, sådan at gymnasiet tildeles en ek-
stra klasse. Vi er glade for, at det nu lykkedes med denne opjuste-
ring, sådan at vi kan tage hensyn til de unges ønsker om at gå på det 
lokale gymnasium. 

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand

400



CRESCO.
CAPITAL SERVICES

401



Regionshuset
Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841  0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Dato 06-05-2020 

Sagsbehandler Ruth Irene Strøm

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

Tel. +4529290263

Sagsnr. 1-30-76-42-19

Side 1

Hans-Henrik Christensen 

Kære Hans-Henrik Christensen

Tak for din henvendelse. Jeg kan kun beklage, at undervisningsmini-
steren ikke fulgte regionsrådets indstilling om at nedlægge Aarhus 
Gymnasiums udbud på Dollerupvej. Vi vil dog følge udviklingen på 
Dollerupvej tæt, og herunder vil vi følge nøje med i, om der kan ska-
bes det nødvendige faglige miljø. 

Det er dog korrekt, at i forbindelse med ansøgning til og optagelse på 
Aarhus Gymnasium betragtes gymnasiet som en samlet institution. 
Gymnasiet kan således selv fordele elever mellem de to adresser, 
med henblik på at sikre overholdelse af det vilkår, der blev stillet i 
forbindelse med fusionen, om at der ikke må oprettes flere elevplad-
ser i midtbyen end i Tilst. Men vi vil rette henvendelse til ministeriet 
for at få afklaret, hvorvidt optagelsesbekendtgørelsens krav om, at 
ansøgere skal tildeles plads på en institution inden for en rimelig 
transporttid fra sin bopæl, tilsidesættes med denne bestemmelse.  

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Kære Hans-Henrik Christensen
 
Hermed fremsendes Anders Kühnaus svar på din henvendelse vedrørende Aarhus Gymnasium.
 
 
Med venlig hilsen
 
Ruth Irene Strøm
Chefkonsulent
 
Telefon: 29290263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk
 
Regional udvikling - Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
 

 
 
Fra: Hans-Henrik Christensen [mailto:christensenhanshenrik@gmail.com] 
Sendt: 21. april 2020 11:48
Til: Anders Kühnau
Emne: Aarhus Gymnasium mm
 
Kære Anders Kühnau!
Jeg har som tidligere ansat på Langkaer Gymnasium (-sept. 2018) været en aktiv del af hele problematikken omkring Aarhus Techs overtagelse af
Langkær.
Det har jeg blogget om i Stiften, men det var et meget frustrerende forløb, fordi rektor Yago Bundgaard, bestyrelsesformand Bo Frandsen og
næstformand Peter Fries ikke inddrog skolens medarbejdere. Den dårlige økonomi skyldtes, at ledelsen havde brugt 2 mio. kr. !! i 2017, dels på
marketing, dels på merforbrug i ledelse/administration, hvilket rektor og bestyrelsesformand nægtede at redegøre for!
 
Blot et par kommentarer:
Jeg er helt enig med dig: Lad dog regionen håndtere elevfordelingen! Det vil tjene samfundet bedst og være mest økonomisk fornuftigt.
Byttehandlen med Tech gik på. Langkaer skulle aflevere 3 STX-klasser af sin (oppustede) kapacitet på 8 ned til Dollerupvej, mens der så skulle 3 HTX-
klasser den anden vej. De HTX-klasser bliver aldrig nævnt, de er der ikke, og det er en ualmindelig dårlig aftale for Langkaer, hvis løfteevne vidner om
hårdt arbejde og dygtighed.
I familien har vi et ung pige, som nu har søgt STX. Hvis hun bliver "tvangsplaceret" på Aarhus Gymnasium C. i stedet for sin prioriteter, risikerer hun reelt
at skulle flytte efter grundforløbet. Inden skoleåret fik Langkaers lærerkollegie et internt referat fra et ledelsesmøde i Aarhus Tech, hvor man skrev, at når
eleverne "var kommet inden for i huset", ville man efter grundforløbet overtale de unge til at flytte mellem Dollerupvej og Tilst, så der skulle oprettes så få
studieretninger hvert sted.
Jeg mener dog, at den unge søger og placeres på én adresse, og at Aarhus Tech ikke bare kan betragte Aarhus Gymnasium som en og samme institution.
Hun risikerer jo at begynde på Dollerupvej for nærmest at blive presset til at flytte ud til Tilst efter nytår. Det kan ikke være korrekt. I stedet må Aarhus
Gymnasium oprette de udløvede studieretninger på hver af adresserne.
Mvh
Hans-Henrik Christensen
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Hans-Henrik Christensen 

Kære Hans-Henrik Christensen

Tak for din henvendelse. Jeg kan kun beklage, at undervisningsmini-
steren ikke fulgte regionsrådets indstilling om at nedlægge Aarhus 
Gymnasiums udbud på Dollerupvej. Vi vil dog følge udviklingen på 
Dollerupvej tæt, og herunder vil vi følge nøje med i, om der kan ska-
bes det nødvendige faglige miljø. 

Det er dog korrekt, at i forbindelse med ansøgning til og optagelse på 
Aarhus Gymnasium betragtes gymnasiet som en samlet institution. 
Gymnasiet kan således selv fordele elever mellem de to adresser, 
med henblik på at sikre overholdelse af det vilkår, der blev stillet i 
forbindelse med fusionen, om at der ikke må oprettes flere elevplad-
ser i midtbyen end i Tilst. Men vi vil rette henvendelse til ministeriet 
for at få afklaret, hvorvidt optagelsesbekendtgørelsens krav om, at 
ansøgere skal tildeles plads på en institution inden for en rimelig 
transporttid fra sin bopæl, tilsidesættes med denne bestemmelse.  

Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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