3. oktober 2019
Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance om
mulighed for lokale elevfordelingsregler ved fordeling af elever til de almengymnasiale
uddannelser
Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance er enige om at indføre mulighed for
fastsættelse af lokale elevfordelingsregler ved fordeling af elever til de almengymnasiale uddannelser fra
næste skoleår.
De senere år har nogle gymnasier oplevet udfordringer forbundet med en skæv elevsammensætning.
Med det formål at afhjælpe nogle af disse udfordringer på den korte bane er aftalepartierne enige om at
give fordelingsudvalgene et nyt redskab i forbindelse med fordeling af elever til de almengymnasiale
uddannelser allerede fra optaget til næste skoleår.
Aftalepartierne er enige om følgende elementer:
 Fordelingsudvalgene får for optagelse til skoleåret 2020/21 mulighed for at fastsætte lokale
elevfordelingsregler, hvis elevsammensætningen på et eller flere gymnasier i fordelingsudvalgets
område giver anledning til udfordringer af faglig, pædagogisk og/eller social karakter.
 Kan fordelingsudvalget ikke blive enigt om lokale elevfordelingsregler, kan et gymnasium, som
oplever sådanne udfordringer, kræve, at fordelingsudvalget træffer afgørelse om fastsættelse af
lokale elevfordelingsregler.
 Kan fordelingsudvalget fortsat ikke blive enigt, kan gymnasiet klage til regionsrådet, hvorefter
regionsrådet har mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler.
 Ved fastsættelsen af lokale regler bør fordelingsudvalg og regioner gå i dialog med tilgrænsende
fordelingsudvalg og evt. regioner, hvis institutionerne tilhørende disse fordelingsudvalg og
beliggende i pågældende region påvirkes af de lokale regler. Fordelingsudvalg og regioner skal ved
fastsættelsen af lokale regler tage højde for, dels at der ikke sker en uhensigtsmæssig ændring af
elevsammensætningen på andre gymnasier, så situationen forværres på andre institutioner, dels at
der tages højde for elevsammensætningen på erhvervsgymnasiale uddannelser, som er
samlokaliseret med de almengymnasiale uddannelser fx i campus.
 I forbindelse med at fordelingsudvalgene får mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler,
foreslås det endvidere, at eleverne skal indgå i fordelingsudvalgene med én elevrepræsentant uden
stemmeret i hvert fordelingsudvalg.
En lovændring kan træde i kraft 1. januar 2020. Da der er tale om en midlertidig løsning, vil loven alene
gælde for ét år indtil den 1. januar 2021.
Aftalepartierne er endvidere enige om, at regionerne aktivt bør anvende de eksisterende muligheder for
at indstille kapacitetslofter til børne- og undervisningsministeren. Målet er at mindske udfordringer

forbundet med kapacitet på visse gymnasier, herunder hvor denne påvirker søgemønstrene i andre
regioner, parallelt med muligheden for lokale elevfordelingsregler.
Aftalepartierne er endvidere enige om at drøfte en langsigtet løsning vedr. fordeling af elever på de
gymnasiale uddannelser, efter Ekspertgruppe vedrørende elevfordeling på de gymnasiale uddannelser har afleveret
deres rapport.

