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Cecilie Bredenfeld Matzen

Fra: Jacob Fagervold Levorsen <jle@brock.dk>
Sendt: 26. september 2022 08:16
Til: Cecilie Bredenfeld Matzen
Cc: Anya Iversen Eskildsen
Emne: SV: [EXT]SV: Ansøgning om profilstatus for Niels Brock

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Sag: 22051029
Sagsdokument: 10453339

Kære Cecilie 
  
Jeg har indsat svar på spørgsmålene med gul markering. Sig endelig til, hvis du har behov for yderligere. 
  

 Ansøgning om profilstatus for Elitegymnasiet (Det Internationale Gymnasium): 
o Gælder ansøgningen én studieretning eller er der tale om tre særskilte studieretninger?  

  
Vi søger for alle tre studieretninger. 
  

o Hvilke studieretningsfag på A-niveau knytter sig til studieretningerne business 
economics og business elite (såfremt disse sammen med business science skal forstås 
som tre forskellige studieretninger)? 

  
Business Elite: Afsætning A, virksomhedsøkonomi A 
Business Elite Economics: International Økonomi A, virksomhedsøkonomi A 
Business Elite Science: Matematik A, virksomhedsøkonomi A 
  
  

 Ansøgning om profilstatus for studieretningen HHX Projektleder (Innovationsgymnasiet): 
o Er masterclass-forløbet beskrevet på s. 2 bundet til studieretningen, eller kan elever fra 

andre studieretninger også deltage? 
  
Masterclass-forløbet er bundet til studieretningen for projektleder. 
  
Med venlig hilsen 
 
Jacob Levorsen 

Jurist · Ledelsessekretariatet 
Nørre Voldgade 34, 1358, København K 
+45 23214646 
nielsbrock.dk 
  

 
  
Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer dine persondata i vores privatlivspolitik. 
  

Fra: Cecilie Bredenfeld Matzen <cecilie.bredenfeld.matzen@regionh.dk>  
Sendt: 23. september 2022 14:46 
Til: Jacob Fagervold Levorsen <jle@brock.dk> 
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Cc: Anya Iversen Eskildsen <aes@brock.dk> 
Emne: [EXT]SV: Ansøgning om profilstatus for Niels Brock 
  

  
Kære Jacob 
  
Tak for jeres ansøgninger, som vi har læst med stor interesse. 
  
I forbindelse med gennemgang af jeres fire ansøgninger om særligt faglig profil har vi følgende 
spørgsmål, som vi håber, I vil uddybe overfor os:  
  

 Ansøgning om profilstatus for Elitegymnasiet (Det Internationale Gymnasium): 
o Gælder ansøgningen én studieretning eller er der tale om tre særskilte studieretninger?  
o Hvilke studieretningsfag på A-niveau knytter sig til studieretningerne business 

economics og business elite (såfremt disse sammen med business science skal forstås 
som tre forskellige studieretninger)? 
  

 Ansøgning om profilstatus for studieretningen HHX Projektleder (Innovationsgymnasiet): 
o Er masterclass-forløbet beskrevet på s. 2 bundet til studieretningen, eller kan elever fra 

andre studieretninger også deltage? 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Cecilie Bredenfeld Matzen 
Chefkonsulent 
  
Direkte: 51 15 73 23 
Mail: cbm@regionh.dk  
  
Region Hovedstaden 
Center for Regional Udvikling 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
E-mail. regionaludvikling@regionh.dk 
Web: www.regionh.dk/elevfordeling  
  
Fra: Jacob Fagervold Levorsen <jle@brock.dk>  
Sendt: 9. september 2022 10:11 
Til: Cecilie Bredenfeld Matzen <cecilie.bredenfeld.matzen@regionh.dk> 
Cc: Anya Iversen Eskildsen <aes@brock.dk> 
Emne: Ansøgning om profilstatus for Niels Brock 
  
Kære Cecilie 
  
Vedlagt finder du Niels Brocks ansøgninger om profilstatus for: 

- Elitegymnasiet 
- Eliteidræt på Handelsgymnasiet JTP 
- Innovation og Startup på Innovationsgymnasiet 
- HHX Projektleder på Innovationsgymnasiet 

  
Hver ansøgning har på side 1 en indledning om Niels Brock, mens selve ansøgningen starter på side 2, hvorefter 
følger de relevante bilag. Vær opmærksom på, at ansøgningen for elitegymnasiet er oprettet som en pdf-portefølje. 
Det er vigtigt ved evt. print at printe samtlige pdf’er i porteføljen. 
  
God weekend. 
  
Med venlig hilsen 

 Caution: Dette er en mail fra en ekstern person. Åbn kun links/filer, hvis du ved indholdet er sikkert.  
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Jacob Levorsen 

Jurist · Ledelsessekretariatet 
Nørre Voldgade 34, 1358, København K 
+45 23214646 
nielsbrock.dk 
  

 
  
Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer dine persondata i vores privatlivspolitik. 
  

  
Fra: Cecilie Bredenfeld Matzen <cecilie.bredenfeld.matzen@regionh.dk> 
Date: tir. 28. jun. 2022 kl. 10.14 
Subject: Vedr. ansøgning om særlig profil for 2023/24: Frist 9. september 2022 
To: aes@brock.dk <aes@brock.dk>, aet@brock.dk <aet@brock.dk>, hgr@brock.dk <hgr@brock.dk>, dhe@brock.dk 
<dhe@brock.dk>, fab@brock.dk <fab@brock.dk>, mem@tec.dk <mem@tec.dk>, mgl@tec.dk <mgl@tec.dk>, 
lvj@tec.dk <lvj@tec.dk>, oh@nextkbh.dk <oh@nextkbh.dk>, abl@nextkbh.dk <abl@nextkbh.dk>, rks@nextkbh.dk 
<rks@nextkbh.dk>, rcd@nextkbh.dk <rcd@nextkbh.dk>, rfr@nextkbh.dk <rfr@nextkbh.dk>, Camilla Kofod 
<cak@nextkbh.dk>, Trine Ladekarl Nellemann <tln@nextkbh.dk>, fz@unord.dk <fz@unord.dk>, hepd@unord.dk 
<hepd@unord.dk>, prm@unord.dk <prm@unord.dk>, jals@unord.dk <jals@unord.dk>, vtj@unord.dk 
<vtj@unord.dk>, pbb@unord.dk <pbb@unord.dk>, Agnethe Dybro Pedersen <fgap@frsgym.dk>, Anders Wind 
<Anders.Wind@allgym.dk>, Anette Hestbæk Jørgensen <ah@aurehoej.dk>, Jimmy Burnett Nielsen 
<burnett@bagkost.dk>, Claus Campeotto <crc@birke-gym.dk>, Thomas Jørgensen <tj@boag.nu>, Pia Sadolin 
<ps@brondby-gym.dk>, Troels Vang Andersen <ta@cg-gym.dk>, Sara Mac Dalland <SD@detfri.dk>, Camilla Rye 
Jørgensen <cr@egedalgym.dk>, Henrik Boberg Bæch <hb@eg-gym.dk>, Marianne Munch Svendsen <MS@falko.dk>, 
Maja Bødtcher-Hansen <MBH@frederiksberggymnasium.dk>, Marianne Leth Weile <ma@frberg-hf.dk>, Anders 
Krogsøe <akr@fgc4.dk>, Peter Brink <PB@fvgh.dk>, Bjarne Edelskov Nielsen <bn@ghg.dk>, Birgitte Vedersø 
<bve@gefion-gym.dk>, li@gengym.dk <li@gengym.dk>, Henrik Cornelius <HC@ghf.dk>, ek@gladgym.dk 
<ek@gladgym.dk>, Kristoffer Høy Sidenius <Rektor@gribskovgymnasium.dk>, Claus Ellekær Madsen <cem@hels-
gym.dk>, Jan Vistisen <vi@herlev-gym.dk>, Laila Emiliussen-Hougaard <le@kbhsyd.dk>, Anne Frausing <af@hfc.dk>, 
Kurt West Rønne <rektor@hkgym.dk>, Tania Sheikh Larsen <ts@hvgadm.dk>, Servet Dønmez <sd@htpg.dk>, Ida 
Diemar <id@htg.dk>, Otto S. Møller <osm@ijg.dk>, Hasan Ademovski <ha@kpgym.dk>, Anita Lindquist Henriksen 
<ALI@kvuc.dk>, Nynne Afzelius <ny@adm.kg.dk>, Carsten Gade <cg@mks.dk>, Jacob K. Nielsen 
<jkn@michaelskolen.dk>, ak@zahles.dk <ak@zahles.dk>, Peter Franklin <pf@nsg.dk>, Thomas Thrane 
<tth@ngg.dk>, Niels Hjølund Pedersen (nieped@nagadm.dk) <nieped@nagadm.dk>, Mette Vedel <mv@norreg.dk>, 
Katrine Juul <kj@nbgym.dk>, Søren Helstrup <sh@ordrup-gym.dk>, Anette Jørnung <anj@steinerskolen-
kvistgaard.dk>, Ruth Kornbo Kirkegaard <rektor@rungsted-gym.dk>, Gitte Transbøl <gt@rysensteen.dk>, Peter 
Ditlev Olsen <polsen@rg.dk>, ag@sag.dk <ag@sag.dk>, Mikkel Harder Sørensen <MI@tgy.dk>, Ingrid Sørensen 
<ingrid@vidarskolen.dk>, Mette Kynemund <mk@edu.virum-gym.dk>, Inge Voller <ivo@vuclyngby.dk>, Trine Larsen 
<TRL@vucns.dk>, Tue Sanderhage <tus@vucv.dk>, Pia Nyring <pn@oregard.dk>, Mads Lyngby Skrubbeltrang 
<mls@adm.oegnet.dk>, gigger@hrs.dk <gigger@hrs.dk> 
Cc: Per Egedal Iskov <per.egedal.iskov@regionh.dk>, Pia Schobius <Pia.Schobius@regionh.dk>, Jesper Lillelund 
<jesper.lillelund@regionh.dk> 
  

Kære alle 

  

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt ”Bekendtgørelse om kapacitetsfastsættelse, zoner og 
profilgymnasier for de gymnasiale uddannelser” i høring (link: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66538). Bekendtgørelsen udgør 1. del af en ny 
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optagelsesbekendtgørelse, som følger den lov om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling, som blev 
vedtaget 9. juni 2022 (link: https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L157/som_vedtaget.htm).  

  

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. september 2022 med virkning fra og med skoleåret 
2023/24. 

  

Ansøgningsprocedure for gymnasier, der ønsker særlig profil: ansøgningsfrist 9. september 
2022 kl. 12 

Skoler, der ønsker at søge om særlig profil for skoleåret 2023/24 skal fremsende en ansøgning til 
cbm@regionh.dk senest den 9. september 2022 kl. 12. Vi hører meget gerne snarest muligt fra skoler, 
som er interesseret i at søge om særlig profil for det kommende skoleår. 

  

Proceduren for behandling af ansøgninger om særlig profil vil være følgende: 

 Drøftelse i relevante gymnasiesamarbejde (r ), når disse er nedsat  
 Politisk behandling i Region Hovedstaden: udvalget for trafik og regional udvikling 24. 

november 2022, forretningsudvalget 6. december 2022 og regionsrådet 13. december 2022.  

  

Regionsrådet forventes at lægge vægt på de kriterier, der fremgår af § 14 i udkastet til 
bekendtgørelsen. 

  

Vedrørende gymnasier, der ønsker særlig profil 

Af udkastet til bekendtgørelsen fremgår følgende vedrørende profilgymnasier (§§ 13-19): 

 Regionsrådet fastsætter procedure og ansøgningsfrist for skolers ansøgning om særlig profil 
(stx, hhx, htx, hf og pre-IB) 

 Der er fem kriterier, som skoler med særligt stærk faglig profil skal leve op til (§ 14) 
 Regionsrådet skal ved vurdering lægge vægt på, om en godkendelse som profilgymnasium 

forventes at være medvirkende til, at en zone skifter status fra afstandszone til fordelingszone, 
eller fastholdes som fordelingszone.  

 Regionsrådet kan gøre godkendelsen af en ansøgning tidsbegrænset og kan fastsætte et loft 
over antallet af profilelever (§ 16, stk. 2). Regionsrådet kan også tilbagekalde en godkendelse 
(§ 16, stk. 3). 

 STIL vil levere data til brug for regionens løbende monitorering og behandling af 
profilansøgninger. 

 Regionsrådets frist for godkendelse af skolers profilansøgninger/ændring af eksisterende 
godkendelser med virkning fra kommende skoleår er 1. december, dog i 2022 den 15. 
december. 

 Aurehøj Gymnasium bevarer sin profilstatus ”til andet måtte blive bestemt”, og Frederiksberg 
Gymnasium bevarer sin profilstatus til og med skoleåret 2023/24. Begge med den hidtidige 
profil. (§ 20, stk. 3)  

 Sankt Annæ Gymnasium er ikke omfattet af bestemmelserne i §§ 13-18. (§ 19) 

  

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, som nu er vedtaget, at de gymnasiale samarbejder vil 
kunne omfatte drøftelser af skolers ansøgninger om særligt stærke faglige profiler, idet de gymnasiale 
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samarbejder er rådgivende i forhold til regionsrådet. Dette betyder, at ansøgninger om særlig profil 
både skal drøftes i et eller flere gymnasiesamarbejder og derefter på politisk niveau i Region 
Hovedstaden. Såfremt det besluttes at nedsætte et koordinerende udvalg for gymnasiesamarbejderne, 
skal ansøgninger om særlig profil behandles her først. 

  

Såfremt I har spørgsmål vedrørende særlig profil eller ansøgningsprocedure, er I altid velkomne til at 
henvende jer til os. 

  

Med venlig hilsen 

  

Cecilie Bredenfeld Matzen 

Chefkonsulent 

  

Direkte: 51 15 73 23 

Mail: cbm@regionh.dk  

  

Region Hovedstaden 

Center for Regional Udvikling 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

E-mail. regionaludvikling@regionh.dk 

Web: www.regionh.dk/elevfordeling  

  

  

  

 
 
Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt 
dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik  
 
 
  
  
  

 
 
Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt 
dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik  


