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Til regionsrådet i Region Hovedstaden 
 
Vedrørende behandling af ansøgning om gen-godkendelse af profil 
 
Rysensteen Gymnasium har indsendt en ansøgning om profilgodkendelse, som efter de nye retningslinjer i 
bekendtgørelsen for elevfordeling skal behandles af Regionsrådet.  
Ansøgningen står forventeligt for sig selv, men: 
Punktet blev drøftet på det konstituerende møde i gymnasiesamarbejdet for centrum. På dette møde blev der 
(beskrevet i referatet) fremsat modstand blandt nogle af rektorerne med baggrund i at der allerede var to gymnasier 
i centrum med profiler - heraf Sankt Annæ Gymnasium, der som eneste institution på forhånd er en del af 
gymnasieaftalen.  
Som fremført på mødet (og som også er medtaget i referatet fra dette) fremførte jeg, at profiler er en del af 
gymnasieforliget, og derfor ikke bør kunne afvises alene på baggrund af en kvantitativ problematik. Det skal 
understreges - som fremført i ansøgningen - at Rysensteens profil faktisk blev "godkendt" i BUVM i 2020, men alene 
afvist med begrundelsen i den forestående elevfordelingsaftale. Denne er nu kommet, og profiler er fortsat en del af 
aftalen.  
I Region Hovedstaden fordeles ca. 11000 ansøgere om året. Af disse beder vi om at 25 % af 420 ansøgere kan blive 
optage på baggrund af profil. Af de fremlagte tal, der danner baggrund for elevfordelingsaftalen fremgår det, at 
Rysensteen skal afgive 15 % af højindkomstelever og i stedet modtage disse som lavindkomstansøgere. Det vil altså 
sige, at den del af højindkomst-ansøgere og mellemindkomstansøgere, der søger ind med profil ikke tager pladsen 
fra andre i samme kategori. Men at der vil være lavindkomstansøgere, som vil kunne optages på baggrund af 
profilen og dermed selv aktivt vælge deres gymnasium frem for at blive flyttet rundt (henvist)  
Rysensteen Gymnasium tilbyder et unik globalt program, som elever ikke kan få andre steder. At afvise en 
godkendelse på baggrund af en bekymring for om man med denne vil tage dynamikken fra fordelingen står ikke i 
proportion til de mange elever, der skal ind i algoritmen. Vi taler om 105 elever ud af ca. 11000. Det ændrer nok ikke 
på det store for den samlede fordeling. Men en afvisning af Rysensteens profil ændrer faktisk det store for den 
sammenhængskraft der er på Rysensteen både mellem elever. lærere, ledelse og ikke mindst med alle de 
internationale samarbejder vi har besøg af og besøger som en del af Global Citizenship Programme.  
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