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HØRINGSSVAR IFT. LOVUDKAST OM ÆNDRING AF LOVE VEDR. KAPACITETSFASTSÆTTELSE 

OG ELEVFORDELING PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER 

 
Niels Brock og Aarhus Business College sætter stor pris på den meget omfattende høringsproces omkring 
lovgivningen for fremtidig elevfordeling. På baggrund af det udsendte materiale har vi, som erhvervsskoler 
placeret i fordelingszonerne i hhv. København og Aarhus, følgende bemærkninger, som vi håber, vil blive 
taget i betragtning i det videre arbejde.  
 
Vi anerkender, at der er udfordringer på enkelte gymnasier i de store byer, hvor elevsammensætningen i 
højere grad afspejler befolkningssammensætningen i lokalområdet, end i landet som helhed. Vi er 
imidlertid stærkt bekymrede for, at den foreslåede model betyder, at færre elever fremover gennemfører 
en erhvervsgymnasial uddannelse, stik imod de politiske intentioner og behovet i samfundet. Årsagen er, at 
hvis de unge ikke frit kan vælge en erhvervsskole, så vælger de det lokale almene gymnasium i stedet, hvor 
de kan fortsætte sammen med vennerne fra grundskolen. Af den samlede studenterbestand udgør HHX ca. 
18 %, mens HTX blot udgør ca. 10 %. Elever, der søger en erhvervsgymnasial uddannelse, er generelt mere 
afklarede og vælger i højere grad ”på trods af vejledning” og vennernes valg – de foretager et aktivt tilvalg. 
Det ses blandt andet på Niels Brock, der med mere end 1.400 ansøgere fra mere end 380 forskellige 
grundskoler og Aarhus Business College, der årligt optager ca.  700 elever fra 115 grundskoler. Disse tal 
illustrerer med al tydelighed det aktive tilvalg og den store diversitet.  
 
 
Elevernes retssikkerhed og diskriminering  
Vi er bekymrede for, hvorvidt den algoritmebaserede tilgang til at fordele elever på, ud fra deres forældres 
indkomst, også kan besidde (data)etiske og juridiske dilemmaer og komplikationer. Derfor har vi bedt 
Horten advokater om at vurdere det fremlagte lovforslag med henblik på at identificere eventuelle 
komplikationer. Vores høringssvar har således to ligeværdige dele, hvor del to er redegørelsen fra Horten, 
hvoraf det fremgår, at den nye ordning udgør en betydelig retssikkerhedsmæssig risiko for eleverne og 
deres rettigheder, ligesom brugen af algoritmer til formålet giver anledning til mere generelle bekymringer, 
som vi forventer der tages stilling til politisk.  

 
 
Motivation for uddannelse, trivsel og frafald 
Vi er bekymrede for studiemiljø, motivation og gennemførsel. Ministeriets beregninger viser at færre elever 
får opfyldt deres 1. prioritet, andelen forventes således at falde fra de nuværende 93 % til 84 % ved fuld 
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indfasning af aftalen, og det skaber, alt andet lige, flere umotiverede unge mennesker på vores 
uddannelser – medfører måske endda også et højere frafald.  
 
Faldet på 9 %-point i andelen af unge, der får opfyldt deres første prioritet, er et gennemsnitstal dækkende 
hele landet. Der er ikke i høringsmaterialet offentliggjort beregninger fra Børne- og 
Undervisningsministeriet, der viser de forventede ændringer i fordelingszonerne, hvilket er problematisk i 
forhold til en vurdering af aftalens konsekvenser i landets tre største byer. I Aftale om Den Koordinerede 
Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser fremgår, at ministeriet skønner, at over 90 % af ansøgerne 
til de erhvervsgymnasiale uddannelser i fordelingszonerne får imødekommet deres 1. prioritet1 , men at 
skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det er baseret på søgemønstre fra den eksisterende model.  
 
Med udgangspunkt i den nuværende elevsammensætning på Niels Brock og Aarhus Business College er det 
skolernes estimat, at op mod 800 af de elever, der nu går på en merkantil erhvervsgymnasial uddannelse i 
København, ikke ville blive optaget på deres nuværende uddannelse, hvis de søgte igen med den nye 
elevfordelingsaftale. Det samme gør sig gældende for ca. 250 unge i Aarhus. Alene for de to institutioner 
bliver der således mere end 1.000 elever, der bliver sendt til en anden uddannelsesinstitution – og 
potentielt også en anden uddannelse – end de har ønsket, se nedenstående. 
 
 
En gruppe af unge vil blive ramt meget hårdt 
Af § 11 h stk. 2 fremgår, at ”Ansøgerne fordeles i fordelingsmekanismen, så deres uddannelsesønsker 
imødekommes bedst muligt, jf. stk. 3- 5 og § 11 i. 1. prioritetsønsker søges imødekommet før 2. 
prioritetsønsker, som søges imødekommet før 3. prioritetsønsker, som søges imødekommet før 4. 
prioritetsønsker, mens 4. og efterfølgende gymnasiale prioriteter er sidestillede”. I praksis betyder det, at 
en elev, der taber lodtrækningen til sit 1. prioritetsønske står i 2. række til opfyldelse af sin 2. prioritet, idet 
elever, der har den institution som 1. prioritet, har en fordel og så fremdeles ned gennem prioritetsrækken. 
De elever, der taber første runde, er således i høj risiko for først at få tildelt et gymnasium i den sidestillede 
4. prioritet eller som en skyggeprioritet i henhold til § 11 j stk. 3 ”…. på den afdeling med ledig kapacitet 
indenfor ansøgerens indkomstkategori, hvor ansøgeren vil få kortest transporttid fra bopælen til 
afdelingen, dog indenfor maksimalt 60 minutter”.  De unge, der taber 1. runde i lodtrækningen, er med 
andre ord i høj risiko for at få tildelt en plads, der ligger meget langt fra deres ønsker. 
 
 
Antal prioriteter er afgørende for reel mulighed for elevens optag på erhvervsgymnasiale uddannelser 
Det er generelt problematisk, at en række afgørende beslutninger ikke indgår i lovgivningen, men i stedet 
er henvist til den kommende bekendtgørelse, idet det umuliggør en samlet vurdering af aftalens 
konsekvenser på baggrund af høringsmaterialet. Af § 11 h stk. 5 fremgår det, at ”Børne- og 
Undervisningsministeren kan fastsætte regler for fordeling af ansøgere mellem afdelingerne, herunder om 
procedure, antal uddannelsesønsker i fordelingszoner…”. I Aftale om Den Koordinerede Tilmelding til 
Gymnasiale Ungdomsuddannelser fremgår at: ”... alle ansøgere til uddannelsessteder i fordelingszoner som 
udgangspunkt skal tilkendegive mindst 4 prioriteringer…”2 I Aarhus findes der to HHX-udbudssteder og tre 
HTX-afdelinger. Hvis en elev, der ønsker en merkantil studentereksamen, skal indgive fire 
uddannelsesønsker, betyder det, at eleven skal prioritere de to afdelinger i Aarhus, men hvad med de 
sidste to uddannelsesønsker? Skal eleven ønske Tradium i Randers, College 360 i Silkeborg eller SCU i 
Skanderborg som 3. og 4. prioritet for at opfylde kravet. Det er ikke realistisk, og et krav om fire 
uddannelsesønsker øger krydssøgningen og reducerer dermed antallet af optagne elever på 

 
1 Aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser s. 6 ff. 
2 Aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser s. 9  
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erhvervsgymnasierne, idet eleverne med sikkerhed som de sidste prioriteter angiver de lokale almene 
gymnasier. 
 
Fordeling af overkapacitet 
Det fremgår, af bemærkningerne til § 8, stk. 8, at de erhvervsgymnasiale uddannelser får en vis forrang ”i 
form af en mindre overkapacitet... i form af, at kapaciteten fastsættes en smule højere end det forventede 
antal 1. prioritetsansøgere til disse uddannelser.” Det er afgørende, at denne overkapacitet har en størrelse 
og placeres på erhvervsskolerne, så man reelt modvirker den frygtede sivning fra de erhvervsgymnasiale 
uddannelser til de almene gymnasier.  
 
 
København – skævvrides med 3 zoner 
København er i lovudkastet inddelt i tre zoner. Pga. indkomstforskellene mellem syd, midt og nord, 
fastholde disse zoner reelt elever fra lavindkomst-familier syd for byen og visa versa. Det er også 
nødvendigt at understrege, at forholdene mellem erhvervsskolerne er anderledes end mellem 
gymnasierne, idet erhvervsskolerne i langt højere grad har skabt skarpe, tydelige erhvervsrettede 
studieretninger, der appellerer til en smallere elevgruppe, end de bredere studieretninger på de mere 
generelle, almene gymnasier.   
 
 
Faglighed og specialisering 
Til trods for, at erhvervslivet skriger på unge med fagligt stærke erhvervsrettede uddannelser, modarbejder 
elevfordelingen direkte dette. Erhvervsgymnasierne har i udtalt grad udviklet – i samarbejdet med det 
lokale erhvervsliv – skarpe specialiserede studieretninger, der ofte rekrutterer elever fra et meget stort 
opland. Sagt med andre ord; afklarede unge rejser gerne længere for at få deres uddannelsesønske opfyldt, 
hvilket den foreslåede fordelingsmodel om ikke forhindrer, så i hvert fald bremser. Endelig er de afklarede 
unge så afklarede, at deres uddannelsesønske går på studieretningsniveau og ikke på uddannelsesniveau. 
Det afspejles i de unges krydssøgning. Der er således stor forskel på at blive optaget på den internationalt 
orienterede IBB og UX-designlinjen – begge udbudt på Niels Brock. 
 
Med elevfordelingsmodellen risikerer vi, at netop de afklarede, motiverede og dygtige elevers 
uddannelsesprioritering ændres pga. den uforudsigelighed, som forældreindkomst og lodtrækning 
medfører, og at de i højere grad søger mod det bredere, mindre specialiserede almene gymnasium.  
 
 
Stavnsbundne unge efter grundforløbet? 
Grundforløbet skal, ifølge aftaleteksten anno 2016, kvalificere elevernes endelige valg af studieretning og 
forbedre elevernes muligheder for at gennemføre den valgte studieretning. Men vi har svært ved at se, 
hvordan det praktisk skal kunne lade sig gøre med den foreslåede fordelingsaftale. Det er vanskeligt at 
forestille sig, at de ca. 10 % af vores elever, der i dag flytter i løbet af eller efter grundforløbet lige skulle 
passe ind i den indkomstfordeling, der dels passer med den afgivende og dels den modtagende institutions 
tildelte indkomstnormering. Vi kan ikke forestille os, hvordan det vil skulle kunne foregå i praksis. 
 
 
Økonomiske rammer og kvalitet i undervisningen, herunder indfasning af kapacitetsbegrænsninger 
Danske Regioner udarbejdede i 2017 en analyse af udvikling i ungdomsårgangene frem til 20303. Heraf 
fremgår, at i 2030 er der 25.000 færre unge i aldersgruppen 16-19 år end i 2017. Det svarer til 32 almene 
gymnasier, 15 erhvervsskoler eller 900 gymnasieklasser.  Idet nettoindvandringen har været på et relativt 

 
3 Fremtidens ungdomsuddannelser: Færre unge og øget konkurrence, Region Midt 2017 s. 4 
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lavt niveau i årerne frem til nu, er det rimeligt at antage, at analysen stadig står til troende. Af 
høringsmaterialet ses, at det nuværende uddannelsesudbud i alt væsentlighed forventes opretholdt, 
således at eleverne fordeles til de nuværende afdelinger. Det betyder med andre ord, at de gymnasiale 
uddannelser får en væsentlig og stigende overkapacitet i de kommende år. Som institution kan man 
naturligvis tilpasse antallet af medarbejdere, herunder særligt underviserne, men det er vanskeligt at 
tilpasse bygningskapacitet. Et gymnasium udgør således et sammenhængende hele, hvor det er vanskeligt 
eller umuligt at tilpasse bygningsmassen og dermed de deraf afledte omkostninger. Det kan endvidere 
være vanskeligt at tilpasse administration, it og bygningstjeneste, idet nogle funktioner skal opretholdes, 
uanset antallet af elever. Sidst men ikke mindst fremgår det implicit af lovudkastet, at 
kapacitetsfastlæggelsen beregnes ved ansøgningstidspunktet, se bl.a. s. 62, med en klassekvotient på 28. 
Da en del elever på dette tidspunkt ikke ved, om de har retskrav på optagelse eller består en eventuel 
optagelsesprøve, betyder det, at der vil være ledige pladser ved skoleårets start. Nogle elever vil fortryde 
deres uddannelsesvalg, og flere vil falde fra som følge tildeling af en plads på et gymnasium og måske en 
uddannelse, de ikke har ønsket. Klassekvotienten vil derfor falde på gymnasierne generelt, hvilket 
yderligere kommer til at belaste skolernes økonomi.  
 
I henhold til § 8 stk. 8 træffer Børne- og Undervisningsministeren bestemmelse om bl.a. gradvis indfasning 
af større kapacitetstilpasninger. Som udgangspunkt tager fuld indfasning af kapacitetstilpasningen tre år på 
den enkelte institution. Indfasningsperioden medfører særligt på institutioner med større 
kapacitetstilpasninger stor usikkerhed blandt medarbejderne, særligt underviserne, med deraf følgende 
forringelse af arbejdsmiljøet. Det kan derfor ikke anbefales, at indfasningsperioden forlænges.  
 
For de institutioner der bliver pålagt kapacitetsbegrænsning, hvilket, jf. ovenstående, må antages at være 
hovedparten, medfører aftalen en generelt forringet økonomi. Den relative andel af de samlede taxametre, 
der anvendes til administration og bygningsdrift, vil stige, mens den relative andel, der bruges i 
undervisningen, vil falde. Det vil alt andet lige betyde en forringet uddannelseskvalitet – ikke kun på enkelte 
gymnasier, men for hovedparten af de danske gymnasieelever. 
 
 
Opsummering 
 
I dag opleves de problemer, som elevfordelingen bringes til verden for at løse i fordelingszonerne, ikke på 
erhvervsgymnasierne. Vi kender problemstillingerne, for vi har selv oplevet dem – og har løst dem, og vi vil 
gerne være med til at løse dem så Uddannelsesdanmark bliver den bedst mulige udgave af sig selv – det 
skal vi stå sammen om. Men vi bliver nødt til at opponere, når vi kan se, at konsekvenserne af den 
foreslåede løsning medfører, at erhvervsskolernes profiler borteroderer – profiler, der har fået de unge til 
aktivt at tilvælge erhvervsgymnasierne. Den foreslåede løsning betyder, at erhvervsskolerne nationalt set 
står svagere i forhold til det almene gymnasium. Stik imod både politiske intentioner og behovene i 
samfundet. 
 
Generelt betyder aftalen i fordelingszonerne, at: 
 

• Færre unge bliver optaget på deres 1. prioritet, og at disse unge risikerer at blive fordelt via 
skyggeprioritet med deraf følgende dårligere motivation, trivsel og gennemførsel. 

 

• Erhvervsgymnasierne, der tilbyder specialiserede studieretninger, og dermed styrker elevernes 
faglighed og motivation, bliver hindret i dette. 
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• Uddannelseskvaliteten generelt falder som følge af den dårligere økonomi på den enkelte institution, 
der er en konsekvens af den kapacitetsbegrænsning, der en nødvendiggjort af en stor og stigende 
overkapacitet i sektoren. 

 
 
 
På vegne af de elever, som vi uddanner, sætter vi vores lid til, at der vil blive taget hensyn til disse 
bekymringer. 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
Karina Boldsen, Bestyrelsesformand for Aarhus Business College 
 
 
 
 

 
Ernst Lykke Nielsen, Bestyrelsesformand for Niels Brock 
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