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Baggrund

Elevernes forældrebaggrund vil i Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale
Ungdomsuddanelser indgå som et fordelingskriterium på afdelinger, der ligger i
fordelingszoner, dvs. i og omkring de større byer. Elevernes forældrebaggrund
spiller ingen rolle i fordelingen på afdelinger, der ligger i afstandszoner.
Der tages, i alle zoner, altid udgangspunkt i ansøgernes prioriteringer, som forsøges
opfyldt bedst muligt. På afdelinger i fordelingszoner sikres dog en blandet elevsammensætning ift. forældrebaggrund målt på forældreindkomst ved at opdele afdelingernes kapacitet i tre, som hver især er reserveret til hver sin indkomstgruppe.
Opgørelse af forældreindkomst for alle ansøgere

Forældreindkomsten bliver opgjort for alle ansøgere. Den opgøres som et gennemsnit
over de juridiske forældres indkomst (baseret på det senest tilgængelige indkomstår). Dette gælder uanset, om ansøger deler adresse med ingen, en eller begge
juridiske forældre.
Alle ansøgere, der er 20 år og mere, samt de yngre ansøgere, hvor der mangler oplysninger om forældreindkomst for begge forældre i E-indkomstregisteret, placeres
i mellemindkomstgruppen (se nærmere om indkomstgrupperne nedenfor). Dette
gælder fx også i de tilfælde, hvor ansøgerens forældre er gået bort, eller ansøgerens
forældre bor i udlandet. Såfremt kun den ene forælders indkomst er tilgængelig,
tages der udgangspunkt i denne ene forælders indkomst.
Ovenstående forældreindkomstdata bruges
a) til at beregne ansøgernes forældrebaggrund,
b) til at beregne sammensætningen ift. forældrebaggrund i de beregningstekniske zoner og
c) til at inddele kapaciteten på afdelinger i fordelingszoner.
Disse tre dele uddybes nedenfor.
Ad. a) Beregning af ansøgernes forældrebaggrund

Alle ansøgere inddeles i tre forskellige indkomstgrupper baseret på deres forældres
gennemsnitlige indkomst:
 Lavindkomstgruppen: Forældreindkomst lavere end 1. indkomstkvartil,
dvs. blandt de 25 pct. af ansøgerne med de laveste indkomster.
 Mellemindkomstgruppen: Forældreindkomst mellem 1. og 3. indkomstkvartil, dvs. blandt de 50 pct. af ansøgerne med de midterste indkomster.
 Højindkomstgruppen: Forældreindkomst højere end 3. indkomstkvartil,
dvs. blandt de 25 pct. af ansøgerne med de højeste indkomster.
Indkomstkvartilerne er baseret på den samlede indkomstfordeling for alle ansøgere
(på tværs af uddannelser) i hele landet. Derved er indkomstgrupperne defineret på
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samme måde i hele landet, og en ansøger tilhører samme indkomstgruppe uanset,
hvilken afdeling og uddannelse ansøgeren søger. Ansøgere over 20 år indgår også i
beregningerne, men indplaceres i mellemindkomstgruppen.
Ad. b) Beregning af de beregningstekniske zoners sammensætning ift.
forældrebaggrund

For at kunne vurdere, om en afdeling har en skæv elevsammensætning ift. sin beregningstekniske zone, er der behov for at vide, hvordan sammensætningen er ift.
forældrebaggrund i hver zone. På den måde kan elevsammensætningen på en given
uddannelse på en konkret afdeling sammenlignes med sammensætningen blandt
alle bosatte 1. prioritetsansøger i hele zonen. Således opgøres hver beregningstekniske zones sammensætning ift. forældrebaggrund for hver uddannelse ved, hvor
stor en andel af 1. prioritetsansøgerne med bopæl i zonen, der ligger i hhv. lav-,
mellem- og højindkomstgruppen. Fx kunne en zones sammensætning til stx være
17 pct. i lavindkomstgruppen, 48 pct. i mellemindkomstgruppen og 35 pct. i højindkomstgruppen, mens fordelingen i samme zone til hf kunne være 31 pct., 55 pct.
og 14 pct. i hhv. lav-, mellem- og højindkomstgruppen.
Data for forældreindkomst bruges dels til løbende at bestemme, om en zone er en
fordelings- eller afstandszone og dels til at bestemme, hvilken elevsammensætning
(i form af forældrebaggrund) afdelingerne i fordelingszonerne skal leve op til (se
nedenfor).
Ad. c) Inddeling af kapaciteten på afdelinger i fordelingszoner

På alle afdelinger, der ligger i fordelingszoner, bliver kapaciteten opdelt i tre dele.
Hver andel er forbeholdt elever fra en bestemt indkomstgruppe. Da målet er, at
hver afdeling skal afspejle befolkningssammensætningen i den zone, den ligger i,
opdeles afdelingens kapacitet således, at indkomstgruppernes størrelse afspejler
samme fordeling, som indkomstgrupperne har i zonen. Afdelingernes relative størrelser på disse tre indkomstandele kan derfor variere fra zone til zone og fra uddannelse til uddannelse, fordi elevgrundlagets sammensætning er forskellig på tværs af
zonerne. Hvis fx 17 pct. af 1. prioritet stx-ansøgerne med bopæl i ’fordelingszone
A’ er fra lavindkomstgruppen, så vil 17 pct. af alle stx-afdelingernes kapacitet i den
pågældende zone være forbeholdt ansøgere fra lavindkomstgruppen. Det betyder,
at det udelukkende er ansøgere fra lavindkomstgruppen, der kan komme i betragtning til disse pladser.
Det bemærkes, at ansøgerne frit kan søge optagelse, hvor end de ønsker, uanset
bopæl, indkomstgruppe og zone. Såfremt der er flere ansøgere med samme prioritet
til en konkret afdeling inden for en given indkomstgruppe, end der er kapacitet til,
trækkes der lod.

