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Til Region Hovedstadens Regionsråd

Vedrørende ansøgninger om profilgymnasier

I forlængelse af punkt 3 på gymnasiesamarbejde Vests møde d. 5 oktober 2022, har de gymnasielle
institutionerne i samarbejdet følgende kommentar til profilgymnasieansøgningerne.

Overordnede kommentarer om profilkonceptet.

Intentionen i den nye elevfordelingsaftale er at skabe en mere ens elevsammensætning på
gymnasier i et fordelingsområder.  Blandt parterne bag  elevfordelingsaftalen ” så er der enighed
om, at elevsammensætningen er blevet for skæv, og det er der enighed om at gøre op med via det
nye optagesystem.” (citat fra aftaleteksten af 210610).

Det er vores klare vurdering, at profilgymnasiekonceptet modvirker disse intentioner. Profilerne vil
medføre koncentrationen af visse type elever på visse gymnasier og vil på den måde modarbejde
intentionerne bag elevfordelingsaftalen. Vi anbefaler en neutral implementering af
elevfordelingsaftalen uden profilgymnasier på mindst 1-3 år, så mekanismerne i
elevfordelingsaftalen får lov at virke.

Vi henleder i den forbindelse  regionsrådet opmærksomhed på Bekendtgørelse om
kapacitetsfastsættelse, zoner og profilgymnasier for de gymnasiale uddannelser §16 punkt 3, hvori
regionsrådet  netop bedes overveje de negative konsekvenser i forbindelse med behandlingen af
profilgymansieansøgninger og begrænse/afvise en evt. profilansøgning,  hvis “ institutionens eller
afdelingens profilstatus er uhensigtsmæssig i forhold til den overordnede målsætning om at sikre en
mere balanceret elevsammensætning i zonen, på institutionen eller på omkringliggende
institutioner.” ( §16 stk 3)

Betragtninger vedrørende de konkrete ansøgninger

Innovation, iværksætteri og “global Citizenship” er kompetencer de fleste gymnasier arbejder
systematisk med i større eller mindre grad og på forskellige måder. Der findes på mange
institutioner stærke faglige miljøer, som understøtter disse kompetencer, og der er ikke noget i de
eksisterende bekendtgørelser, der forhindrer et massivt skolefokus på disse områder.
Ansøgningsskolerne kan uden profilgodkendelsen stadig arbejde med  et sådant skolefokus.

En manglende profilgodkendelse i disse tilfælde vil derfor ikke ændre skolernes mulighed for at
fortsætte deres aktiviteter, men vil kun have indflydelse på gymnasiernes muligheder for at udvælge
de elever blandt ansøgningerne, der passer bedst til profilen, og dermed øge den skævvridning af
eleverne, som den politiske aftale skulle gøre op med.



Mht. til elitegymnasiet med særlige dygtige elever og flere obligatoriske A-fag, må vi konstatere at
studieretninger med 5 A-fag også opstår på andre gymnasier, uden en profilgodkendelse. Derudover
er vi ( uden dog at have de konkrete timeplaner for elitegymnasiets studieretninger) bekymret for,
om de beskrevne studieretninger med mulighed for op til   6  A-niveau kan afholdes inden for den
timeramme gymnasieloven fastsætter: “I uddannelsen til merkantil studentereksamen er
undervisningstiden for den enkelte elev mindst 2.605 timer, og den overstiger normalt ikke 2.655
timer. Fordybelsestiden er mindst 500 timer for den enkelte elev”. (LBK nr 957 af 22/06/2022  § 19
stk 3 .).

Endelig konstaterer vi, at en idrætsprofil, som den beskrevne, er mulig uden en profilgodkendelse.
Mulighederne for at optage elitesportsudøvere med forrang indgår i de kommende bekendtgørelser
(jvf: Udkast om bekendtgørelse om ansøgning til de gymnasiale uddannelser og forrang for visse
ansøgere, såfremt den bliver udstedt i sin nuværende form),  Det sportslige niveau skal som hidtil
godkendes af Team Danmark og/eller  det Kommunale system. Alle skoler kan uden
profilgodkendelse optage sportslige godkendte elever efter gældende regler. (Falkonergården er
ikke et profilgymnasium, men blot et gymnasium som bruger bekendtgørelsernes regler for
eliteidræt )

På institutionerne i gymnasiesamarbejde Vest´s vegne

Næstformand

Peter Ditlev Olsen

Rektor Rødovre Gymnasium


