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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 

øvrigt ønsker at gøre brug af denne mulighed, bedes udvalget hurtigst 

muligt rette henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet her-

om. 

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 


