
Region Hovedstaden tager afstand fra aftalen om elevfordeling på gymnasier 

D. 9. juni 2022 vedtog et smalt flertal i Folketinget aftalen om elevfordeling på gymnasieområdet.
En aftale som betyder, at der bliver oprettet flere fordelingszoner i Region Hovedstaden, hvor
forældrenes indkomst i fremtiden bliver et afgørende parameter, for hvorvidt den unge kan blive
optaget på sit ønskede gymnasium eller ej.

Det betyder, at færre unge i Region Hovedstaden i fremtiden kommer til at få opfyldt deres 1. 
prioritet. Vi skriver dette brev fra regionsrådets side med stor beklagelse over de konsekvenser, 
som den indgåede aftale kommer til at få for tusindvis af unge i fremtiden. 

I en tid hvor antallet af unge der mistrives, er stigende, så ser vi med skepsis på de 
følgekonsekvenser, som den nye aftale om elevfordeling vil få. Vi lytter til forskerne, bl.a. Niels 
Egelund og Jørgen Grønnegaard, og vi mener ligesom dem, at den nye elevfordelingsmodel ikke 
løser udfordringerne. Man ser bort fra tidligere erfaringer, hvor Århus Kommune har forsøgt sig 
med et lignende eksperiment. De tosprogede elever, som var dårlige til dansk, blev fordelt på 
forskellige skoler, så de ikke udgjorde en for stor procentdel af hver klasse. Resultatet blev, at de 
tosprogede børn som blev flyttet hen til nye skoler, klarede sig dårligere end dem der fik lov at 
blive på deres lokale skole, samtidig med de i højere grad blev ramt af mistrivsel, hovedpine og 
mavepine. Der er ingen videnskabelig evidens for, at den nye elevfordelingsmodel kommer til at 
løse integrationsproblemerne på vores gymnasier. 

Vi hilser det velkomment, at regionsrådet får et større ansvar i fremtiden med den nye aftale, men 
vi har vanskeligt ved at se os som administratorer af en fordelingsnøgle, som vi ikke kan stå inde 
for rent moralsk og etisk, når eleverne skal tvangsfordeles i en algoritme ud fra deres forældres 
indkomst. Derudover giver zoneinddelingen også store udfordringer på den københavnske 
vestegn, som regionsrådsformanden tidligere har rettet henvendelse om til ministeren d. 7. 
januar, men uden ministeren var imødekommende overfor en dialog. 

Vi kan fra Region Hovedstadens side ikke støtte op om den indgåede aftale om elevfordeling på 
gymnasier, hvor færre unge i fremtiden vil få opfyldt deres førsteprioritet. Tillægsaftalen løser 
heller ikke problemerne, men kommer blot til at ramme andre grupper endnu højere. Her 
estimerer ministeriet selv, at antallet af opfyldte førsteprioritetsønsker i fremtiden kommer til at 
være 62 % for de unge i Vallensbæk (mod 91 % i dag), 77 % i Dragør (mod 92 % i dag), 70 % for de 
unge i Brøndby (mod 91 % i dag), 87 % i Hørsholm (mod 93 % i dag) og 87 % på Frederiksberg (mod 
91 % i dag). 

Samtidig er vi kritiske over, at man ikke valgte at sende lovforslaget i fornyet høring på baggrund 
af, at man valgte at ændre markant i den oprindeligt indgåede aftale. Ændringerne har 
konsekvenser for mange, og denne forhastede lovgivningsproces har gjort, at Region Hovedstaden 
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ikke har kunnet give inputs til den nye model på trods af, at regionerne spiller en signifikant rolle i 
den fremtidige model. 

Med dette brev tager vi dermed afstand fra den indgåede aftale, og de kriterier Region 
Hovedstaden i fremtiden skal forvalte sin myndighedsrolle ud fra ved fordeling af gymnasieelever. 
Vi opfordrer til, at ministeren og de relevante ordførere bruger den kommende sommerferie på at 
genoverveje deres beslutning om elevfordeling på gymnasieområdet. 

Med venlig hilsen 
Regionsrådet i Region Hovedstaden 
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