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Til de på vedlagte liste anførte høringsparter  

   

   

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om optagelse på de gymna-

siale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for 

almengymnasiale uddannelser 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender hermed vedlagte udkast til 

bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapa-

citetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser i hø-

ring.  

 

Med lov om de gymnasiale uddannelser blev der indført skærpede ad-

gangsforudsætninger til de gymnasiale uddannelser. Bekendtgørelsesud-

kastet indeholder i forlængelse heraf nye regler om procedure for opta-

gelse af elever på de gymnasiale uddannelser. 

 

Bekendtgørelsesudkastet indeholder således blandt andet nyaffattede 

regler om: 

- Procedure ved optagelse af ansøgere, herunder reservation af 

pladser.  

- Rammerne for optagelsesprøven og optagelsessamtalen. 

- Den standardiserede vurdering.  

- Vejledningssamtalen. 

 

Høringsparterne opfordres til specifikt at anføre overvejelser i relation til 

forslagene om reservation af pladser til ansøgere samt placeringen af 

optagelsesprøverne og eventuelt at anføre alternative løsningsforslag. 

 

Procedure ved optagelse af ansøgere, herunder reservation af pladser 

De nye adgangsforudsætninger medfører blandt andet, at det først ende-

ligt kan vurderes, om en ansøger opfylder adgangsforudsætningerne til en 

gymnasial uddannelse efter aflæggelse af folkeskolens afgangseksamen og 

en eventuel optagelsesprøve og samtale. 

 

For at imødekomme institutionernes behov for planlægning og ansøger-

nes behov for hurtigst muligt at få klarhed over deres situation indehol-
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der bekendtgørelsesudkastet et reservationssystem. Det fremgår således 

af udkastet, at de gymnasiale institutioner allerede i foråret skal reservere 

pladser til de ansøgere, som de efterfølgende skal optage, såfremt ansø-

gerne opfylder adgangsforudsætningerne. For de almengymnasiale ud-

dannelser indebærer reservationssystemet, at elevfordelingen foregår på 

dette tidlige tidspunkt. 

 

Med bekendtgørelsesudkastets reservationssystem sikres det, at ansøger-

ne tidligt vil få mest mulig klarhed over deres kommende uddannelsessi-

tuation. De vil således tidligt få besked om, hvilken institution de vil bli-

ve optaget på, såfremt de efterfølende opfylder adgangsforudsætninger-

ne. De vil imidlertid først få endelig besked om optagelse på uddannel-

sen, når folkeskolens afgangseksamen og eventuelt optagelsesprøve og 

samtale er afholdt. 

 

Reservationssystemet i bekendtgørelsesudkastet vil gælde for alle ansøge-

re, der rettidigt søger om optagelse, det vil sige både ansøgere der for-

ventes at have retskrav på optagelse og ansøgere, der forventes at skulle 

til optagelsesprøve og samtale. Der gøres således ikke forskel på ansø-

gernes rettigheder afhængig af, om de har retskrav på optagelse eller op-

tages på baggrund af en optagelsesprøve og efterfølgende samtale.  

 

Den tidsmæssige placering af optagelsesprøverne 

Det fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at der vil blive afholdt to opta-

gelsesprøver og en sygeprøve:  

- En tidlig optagelsesprøve medio juni for de ansøgere, der med 

sikkerhed skal aflægge optagelsesprøve, dvs. blandt andet ansøge-

re fra prøvefri skoler. Denne prøve skal desuden tilbydes til an-

søgere, der har en negativ uddannelsesparathedsvurdering, idet 

disse ansøgere med stor sandsynlighed vil skulle aflægge optagel-

sesprøve. 

- En sen optagelsesprøve primo august for øvrige ansøgere. Først 

og fremmest elever, der ikke består folkeskolens afgangseksamen. 

Denne prøve kan også anvendes som andet prøveforsøg og sy-

geprøve ift. den tidlige optagelsesprøve.  

- En sygeprøve medio august. 

 

Med den tidsmæssige placering af optagelsesprøverne er det forventnin-

gen, at langt størstedelen af ansøgerne vil kunne få besked om optagelse 

på uddannelsen omkring sommerferiens start. For ansøgere, der ikke 

består den tidlige optagelsesprøve, vil der endvidere være mulighed for 

efterfølgende at aflægge optagelsesprøven til erhvervsuddannelserne. 

 

Videreførelse af hidtidige regler 

Bekendtgørelsesudkastet indeholder tillige en videreførelse af en række af 

reglerne fra den nugældende bekendtgørelse om optagelse på de gymna-
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siale uddannelser. Det drejer sig blandt andet om de nugældende regler 

om: 

- Elevfordeling.  

- Kapacitetsfastsættelse.  

- Optagelse af ansøgere med særlige krav på optagelse, herunder 

ansøgere fra andre lande. 

- Optagelse af ansøgere til pre-IB. 

- Optagelse af ansøgere til særligt tilrettelagte forløb for ansøgere 

med Aspergers syndrom. 

- Elever, der skal på udenlandsophold. 

- Fordelingsudvalg. 

- Information af undervisningstilbud. 

- Genoptagelse og klage (dog med forslag om begrænsning af gen-

optagelsesadgangen) 

 

Proces 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet forventer at afholde en teknisk 

gennemgang af bekendtgørelsesudkastet i uge 43. 

 

Styrelsen skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til udkast til 

bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapa-

citetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser se-

nest den 7. november 2018 kl. 12.  

 

Høringssvar bedes sendt til GTK@stukuvm.dk med angivelse i emnefel-

tet af ”Høring – bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddan-

nelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale 

uddannelser i høring [afsenders navn]”. 

 

Udkast til bekendtgørelsen vil ligeledes blive offentliggjort på Hørings-

portalen. 

 

Endelig bekendtgørelse forventes udstedt i november 2018 med ikraft-

træden 1. december 2018. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jens Refslund Poulsen 

Kontorchef 

Direkte tlf.  +45 25 65 92 06 

Jens.Refslund.Poulsen@stukuvm.dk 
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