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Baggrund

I Den Koordinerede Tilmelding for Gymnasiale Ungdomsuddannelser vil særlige
elevgrupper kunne få forrang til optagelse på visse afdelinger, sådan som det også
er tilfældet efter de gældende regler.
Forrang for visse elevgrupper

Tilsvarende i dag vil der som udgangspunkt kun være forrang, hvis ansøgeren har
angivet forrangsgymnasiet som 1. prioritet. Der kan dog være undtagelser for ansøgerens efterfølgende prioriteter.
Følgende særlige elevgrupper kan, tilsvarende i dag, få forrang i den nye model til
optagelse på visse afdelinger:










Profilelever
Ansøgere til Pre-IB
Ansøgere til ASF-klasser.
Ansøgere til forlængede forløb, dvs.:
o Team Danmark ansøgere
o Ansøgere til hf i kombination med landbrug/søfart
o Ansøgere, der samtidig er optaget på musikalsk grundkursus
(MGK)
o Ansøgere, der samtidig er optaget på uddannelsesforløb inden for
andre kunstneriske udtryksformer end musik som fx billedkunst
Ansøgere med handicap (hovedsageligt fysiske handicap)
Omgængere
Ansøgere til sjældne studieretninger (fx græsk/latin på stx eller geovidenskab på htx), samt lokalt godkendte studieretninger
Kostelever

Derudover vil ansøgere til de gymnasiale uddannelser, som er på forlængede forløb, fremover få forrang til at blive optaget på en afdeling, som etablerer særlige
klasser for elever på sådanne forløb, jf. det fremsatte L 201.
Desuden tages hensyn til voksne ansøgere, som søger om optagelse på 2-årig hf
på VUC (voksenuddannelsescenter), hvor der er et særligt voksenpædagogisk uddannelsesmiljø. Ansøgere over 20 år, som søger om optagelse på 2-årig hf på
VUC som 1. prioritet, vil derfor få forrang til at blive optaget på et VUC. Disse
ansøgere vil fortsat indgå i vurderingen af elevsammensætningen i områder, hvor
der fordeles efter forældrebaggrund (i fordelingszoner). Alle ansøgere over 20 år
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vil desuden i fordelingszoner blive kategoriseret som hørende til mellemindkomstgruppen, i stedet for opgørelse efter forældreindkomst.
Forrang betyder, at de kommer foran i køen i forhold til andre, som har angivet
institutionen som 1. prioritet, til en bestemt institution (med fx udbud af hf landbrug/søfart) eller på en institution, som kan imødekomme deres særlige behov (fx
fysisk handicap eller Team Danmark).
Regionerne, og i nogle tilfælde institutionerne, vurderer, hvilke ansøgere der er
omfattet af de særlige elevgrupper, som har forrang til optagelse på bestemte
afdelinger. Regionerne vurderer disse særgrupper: Team Danmark, hf i
kombination med landbrug/søfart, MGK og andre kunstneriske udtryksformer,
ansøgere med handicap og kostelever. Institutionerne vurderer disse særgrupper:
Profilelever, Pre-IB, ASF-elever, omgængere og ansøgere til sjældne
studieretninger.
Uagtet deres forrang skal de særlige elevgrupper i udgangspunktet indgå i vurderingen af elevsammensætningen i områder, hvor der fordeles efter forældrebaggrund
(i fordelingszoner).
Der kan dog for nogle elevgrupper være behov for, at afdelingen samlet set kan
afvige fra den ønskede fordeling efter forældrebaggrund i den beregningstekniske
zone på grund af disse elevgrupper. Årsagen er, at det kan være vanskeligt at opnå
den optimale elevsammensætning, hvis afdelingen har en større gruppe af elever,
som optages med forrang, fx kostelever.

