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Baggrund

Der findes i dag tre godkendte profilgymnasier (Aurehøj Gymnasium, Sankt Annæ
Gymnasium og Frederiksberg Gymnasium). Kompetencen til at godkende, at et
gymnasium får profilstatus, ligger i dag i Børne- og Undervisningsministeriet. I Den
Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser vil kompetencen til
at godkende profilgymnasier ligge i regionerne.
Profilelever fordeles også efter forældrebaggrund i fordelingszoner

Afdelinger med profilstatus skal vurdere, om ansøgere til profilpladserne lever op
til profilkriterierne. Profilansøgere, som lever op til kriterierne, får forrang til optagelse på afdelingen, og afdelingen er i øvrigt underlagt de fordelingsregler, som er
gældende for den zone, den er beliggende i.
Det betyder, at profilansøgere også indgår i fordelingen efter forældrebaggrund på
de profilgymnasier, der ligger i fordelingszone. Der kan således være profilansøgere,
som opfylder profilkriterierne, men som ikke får plads på profilgymnasiet, fordi der
ikke er flere pladser i den forældreindkomstkategori, ansøgeren tilhører – også
selvom der måtte være ledige pladser på institutionen i andre indkomstkategorier. I
fordelingszoner vil potentielle profilelever dermed kunne blive afvist til en profilplads pga. forældrebaggrund, og et profilgymnasium vil potentielt kunne få tildelt
færre profilelever, end de havde regnet med. Dette sikrer, at profilgymnasier i fordelingszoner ikke får en skæv elevfordeling målt på forældrebaggrund.
I afstandszoner fordeles der ikke efter forældrebaggrund, men regionen pålægges at
følge udviklingen i elevsammensætningen på og omkring profilgymnasierne.
Godkendelse af profilstatus i den nye elevfordelingsmodel

En institution/afdeling, der ønsker at få profilstatus, vil skulle søge herom hos den
region, hvor institutionen/afdelingen ligger. Både erhvervs- og almengymnasiale institutioner/afdelinger kan tildeles profilstatus. Regionerne kan godkende profilgymnasier i både fordelingszoner og afstandszoner.
Ud over det nye hensyn til elevsammensætningen, er det udgangspunktet, at de nuværende faglige rammer og praksis for at godkende et profilgymnasium fortsætter
uændret.
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Særligt for eksisterende profilgymnasier

Af hensyn til etablerede traditioner på nuværende profilgymnasier, vil nuværende
profilgymnasier, der gennem en længere årrække har optaget 100 pct., eller tæt derved, af deres elever som profilelever, bliver undtaget fra at skulle have en elevsammensætning fordelt efter forældreindkomst, også selvom afdelingen i fordelingsmodellen vil ligge i en fordelingszone. Aktuelt omfatter det Sankt Annæ Gymnasium.
Eventuelle nye profilgymnasier, som fremover får tildelt profilstatus af regionerne,
vil ikke kunne få en sådan undtagelse, selvom de optager samtlige elever som profilelever.

