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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse i 
de gymnasiale uddannelser 
 
Dansk Friskoleforening takker for lejligheden til at kommentere forslaget til ændring 
af optagelsesbekendtgørelsen, der primært er konsekvensændringer som følge af nye 
vejledningsregler. 
 
Det falder Dansk Friskoleforening i øjnene, at den obligatoriske optagelsesprøve i 
fremtiden kun afkræves af de elever, der ikke har aflagt enten folkeskolens afgangs-
prøver eller for HF´s vedkommende i visse fag 10. klasses-prøven, mens den i øvrigt 
generelt vil være afhængig af, om eleven vurderes at have såvel faglige som personli-
ge og sociale forudsætninger for at gennemføre den gymnasiale uddannelse. 
  
Uddannelsesparathedserklæringen synes efter det foreliggende bekendtgørelsesud-
kast markant devalueret i forhold til elevgruppen uden afgangsprøver, idet en ud-
dannelsesparat elev fra en prøvefri skole ikke i lighed med øvrige elever uden rets-
krav på optagelse kan optages på baggrund af institutionslederens konkrete vurde-
ring af ansøgerens kvalifikationer. Der henvises til, at bestemmelsen er udformet for 
at respektere lovbemærkninger i L 185 (2005-06), der er skrevet før ændringerne i 
vejledningsloven. Hvis denne begrundelse er juridisk uomgængelig, er det udtryk 
for manglende vilje til regulære forenklinger.  
Den gymnasiale institutionsleder får i denne bekendtgørelse en bred vifte af be-
dømmelsesmuligheder, hvis der kan være tvivl om ansøgerens kvalifikationer, og det 
forekommer mere end usædvanlig bureaukratisk, at gymnasierne for et lille mindre-
tal skal foranstalte en obligatorisk optagelsesprøve baseret på delprøver i lighed med 
de forudsatte afgangsprøver, uanset om institutionslederen finder det begrundet el-
ler ej. 
 
De hidtidige bilag med indholdsbeskrivelse af de obligatoriske delprøver udgår af 
bekendtgørelsen, hvilket efter vores opfattelse stiller elever fra de prøvefrie skoler på 
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usikker grund, idet de først ved indkaldelse til prøven vil modtage nærmere oriente-
ring.  
Efter vor opfattelse bør orientering om den obligatoriske optagelsesprøve fremsen-
des til ansøgerne så tidligt som muligt. 
 
Foreningen skal afholde sig fra yderligere kommentarer. 
 
 

Med venlig hilsen 
p.f.v. 
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