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PRESSEMEDDELELSE

Gymnasierne er forskellige –
men eksamen er den samme

Gymnasierne må gerne være forskellige – bare studentereksamen er den samme, 
uanset om den er fra Ishøj eller Hellerup. 

Det fastslog formanden for Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Benny Dylander på 
foreningens generalforsamling i forbindelse med debatten om, at tosprogede ele-
ver koncentreres på bestemte gymnasier. 

”En studentereksamen er en studentereksamen, lige meget hvor man har taget 
den. Derfor kan vi godt tillade os, at gymnasierne er forskellige – så længe de leve-
rer samme produkt. Og det gør de. Det er ikke sådan, at man får en A-eksamen på 
et A-gymnasium og en B-eksamen på B-gymnasiet”, siger Benny Dylander med 
henvisning til, at hverken universiteter eller arbejdsgivere skeler til, hvor ansøgerne 
har erhvervet deres eksamen. Og formentlig er det netop forskelligheden, der fører 
til en nødvendig udvikling af innovation, nye aktiviteter og iderigdom, mener han. 

På nogle gymnasier er andelen af tosprogede elever over 50 pct., mens den på 
andre kun er ganske få procent. Og det giver nogle helt særlige økonomiske pro-
blemer for de gymnasier, der har mange tosprogede elever, fordi der ofte er større 
frafald. Derfor er det ifølge Gymnasiernes Bestyrelsesforening helt urimeligt, at 
gymnasierne belønnes for, hvor mange elever, der gennemfører studentereksa-
men. I stedet bør gennemførelsestaxametret fjernes og pengene føres over i 
grundtaxametret.  
    
”Efter min mening er gennemførelsestaxametret en syg ide. Lige så syg som at 
give rektorerne resultatløn, hvis eleverne får et højt karaktergennemsnit. Og det 
kan skabe mistanke om, at nogle gymnasier lader elever slippe igennem for at få 
pengene”, siger Benny Dylander, der flere gange har foreslået Undervisningsmini-
steriet en fjernelse af gennemførelsestaxametret.
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