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Ministeriet for Børn og Undervisning har sendt 
om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Gymnasiernes Bestyrelsesforening har tidligere 
visningsministeriet argumenteret for
have indflydelse på elevoptagelsen
stemmelse med intentionerne i

Den nye bekendtgørelse drejer imidlertid i en 
ikke finder hensigtsmæssig.

Konkret har vi fores
overlades til rektor at 
således at fx halvdelen
søgere, som bor nærmest gymnasiet eller har kortest tran
nasiet.

Dermed tilgodese
de muligheder et gymnasium har for profiler
indføre statsligt selveje på gymnasierne var 
oner, gerne med forskellige profiler, som bestyrelserne har ansvar for at 
udvikle, og som afspejles i 

Med den nye bekendtgørelse flyttes beslutningerne om
derimod til Ministeriet 

GBF ser hellere
lægge det enkelte gymnasiums profil
sium få indflydelse på elevoptagelsen.

Venlig hilsen

Benny Dylander, formand
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Høringssvar, GBF

Ministeriet for Børn og Undervisning har sendt ’Udkast til bekendtgørelse 
om optagelse på de gymnasiale uddannelser’ i høring.

Gymnasiernes Bestyrelsesforening har tidligere i en henvendelse til
visningsministeriet argumenteret for, at det enkelte gymnasium eller Hf skal 
have indflydelse på elevoptagelsen. Vi mener, at dette vil være i overen
stemmelse med intentionerne i selvejet.

Den nye bekendtgørelse drejer imidlertid i en helt anden retning, som vi 
ikke finder hensigtsmæssig.

Konkret har vi foreslået, at det på gymnasier med overskud af ansøgere 
overlades til rektor at vælge hvilke af ansøgerne, der skal optages, dog 
således at fx halvdelen eller totrediedele af optagelserne skal

som bor nærmest gymnasiet eller har kortest transporttid til gy

Dermed tilgodeses udviklingen af gymnasiets studieretninger, som er en af 
de muligheder et gymnasium har for profilering. Et af formålene med at 
indføre statsligt selveje på gymnasierne var netop at skabe stærke institut

med forskellige profiler, som bestyrelserne har ansvar for at 
udvikle, og som afspejles i udbuddet af studieretninger.

Med den nye bekendtgørelse flyttes beslutningerne om gymnasiets profil
til Ministeriet bistået af Fordelingsudvalget.

hellere, at man fortsat lader det være op til bestyrelserne at 
det enkelte gymnasiums profil, og at man lader det enkelte gymn

sium få indflydelse på elevoptagelsen.

Benny Dylander, formand
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