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Godkendelse til at fastsætte lokale elevfordelingsregler 

På vegne af fordelingsudvalg ØST, Region Midtjylland har du den 29. 
januar 2019, som formand for fordelingsudvalget, fremsendt en ny an-
søgning om dispensation til at fastsætte lokale elevfordelingsregler for 
optagelse til stx i fordelingsudvalgets område i 2019. Det fremgår af an-
søgningen, at den er udarbejdet af fordelingsudvalget i enighed. 
 
Fordelingsudvalget ønsker dispensation til at fastsætte lokale regler om, 

x at der forlods kan reserveres pladser til ansøgere fra KUO-
områderne Skovgaardsparken, Gellerupparken og Bispehaven 
på henholdsvis Egå Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Mar-
selisborg Gymnasium, hvis ansøgerne har angivet disse gymna-
sier som 1. prioritet.  

x at eventuelle ansøgere fra KUO-områder, der som deres 1. pri-
oritet har søgt en institution med mere end 15 % ansøgere fra 
KUO-områder, kan fordeles til en efterfølgende prioritet, hvis 
de bor tættere på denne efterfølgende prioritet end på deres 1. 
prioritet. 

 
På baggrund af ansøgningen godkender Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet hermed 1. del af ansøgningen vedrørende forlods reservation af 
pladser til ansøgere fra visse KUO-områder. Såfremt fordelingsudvalget 
måtte ønske det, er godkendelsen ikke begrænset til forlods reservation 
af pladser til ansøger fra de pågældende KUO-områder på de tre speci-
fikt anført gymnasier. Godkendelsen gælder således tillige i forhold re-
servation af plader til de pågældende KUO-ansøgere på øvrige gymnasier 
i fordelingsudvalgets område. Godkendelsen gælder for det kommende 
skoleår.  
 
Styrelsen har herved lagt vægt på, at det i ansøgningen godtgøres, at den 
pågældende lokale regel via geografisk afgrænsning søger at imødegå 
udfordringer af faglig og pædagogisk karakter som følge af elevsammen-
sætningen på en eller flere institutioner i fordelingsudvalgets område. 
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Ligeledes har styrelsen lagt vægt på, at reglen giver mulighed for forlods 
reservation af pladser til visse ansøgere, der har søgt institutionen som 1. 
prioritet og endelig, at der i fordelingsudvalget er enighed om reglen. 
 
Styrelsen har imidlertid ikke fundet et tilstrækkeligt grundlag for at god-
kende en fravigelse fra de gældende elevfordelingsregler, der giver mulig-
hed for fordeling af 1. prioritetsansøgere fra KUO-områder, jf. 2. del af 
ansøgningen.  
 
Styrelsen har herved lagt vægt på, at denne del af ansøgningen er i mod-
strid med § 5 i optagelsesbekendtgørelsen, hvorefter institutionen skal 
reservere plads til alle 1. prioritetsansøgere, hvis der er plads på instituti-
onen. Ansøgere risikerer med den foreslåede regel, at de ikke får reserve-
ret plads på den 1. prioriterede institution, på trods af at der er ledige 
pladser på institutionen.   
 
Styrelsen bemærker dog, at fordelingsudvalget med en justering af an-
søgningen efter en konkret vurdering vil have mulighed for at få god-
kendt en fravigelse fra afstandskriteriet i bekendtgørelsens § 9, stk. 1, i 
tilfælde, hvor en institution er overansøgt, og der således under alle om-
stændigheder skal ske en fordeling af ansøgere.  
 
Fordelingsudvalget vil i givet fald kunne få godkendelse til at anvende 
bekendtgørelsens § 11, stk. 2, i forbindelse med fordelingen af 1. priori-
tetsansøgere. Fordelingsudvalget vil herefter for så vidt angår ansøgere 
fra visse geografisk afgrænsede områder kunne sidestille en ansøgeres 1. 
prioritets med ansøgerens 2. prioritet med henblik på en fordeling af 
ansøgere, der samlet set er hensigtsmæssig for såvel ansøgere som insti-
tutioner.  Ved vurdering heraf vil fordelingsudvalget kunne lægge vægt 
på, at fordelingen er hensigtsmæssig for at imødegå udfordringer af faglig 
og pædagogisk karakter som følge af elevsammensætningen på en eller 
flere institutioner i fordelingsudvalgets område.  
 
Ved afgørelsen af, hvilke ansøgere, der herefter skal fordeles til deres 2. 
prioritet, vil fordelingsudvalget forlods kunne fordele ansøgere fra KUO-
områder, der bor længst væk fra 1. prioriteten.  
 
Det bemærkes i øvrigt, at der vil være mulighed for at revidere de allere-
de udmeldte kapacitetslofter for en eller flere institutioner, hvis forde-
lingsudvalget i lyset af ovenstående måtte finde det nødvendigt. 
 
Vi vil desuden tage kontakt til jer med henblik på at vejlede om, hvilke 
muligheder der er for fravigelse fra bekendtgørelsens elevfordelingsreg-
ler. 
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Med venlig hilsen 
 
 
Jens Refslund Poulsen 
Kontorchef 
Direkte tlf.: +45 25 65 92 06 
E-mail: jens.refslund.poulsen@stukuvm.dk 
 


