
7. oktober 2022 
 

Rektorerne i Gymnasiesamarbejdet Nords høringssvar til ansøgninger om særlig 
faglig profil. 
  

Rektorerne i gymnasiesamarbejdet NORD kan ikke bakke op om de fem ansøgninger om 
særlig profil fra hhv. Niels Brock og fra Rysensteen Gymnasium. 
 

Ansøgningerne blev drøftet på det konstituerende møde den 3. oktober 2022. 
På mødet fremførte flere medlemmer, at ansøgningerne ikke indebærer tilstrækkeligt 
profilerende elementer, til at de adskiller sig fra det, alle institutioner allerede gør og har 
mulighed for at gøre inden for den eksisterende lovgivning. 
  

Der er således efter medlemmerne i samarbejdets opfattelse ikke tale om særlig faglig 
profil, der kan begrunde forrang i ansøgningsprocessen.  
  

Samarbejdets medlemmer er ikke principielt modstandere af indholdet og profiler, men 
mener ikke, at der i beskrivelserne på nogen måde er tilstrækkeligt grundlag for en særlig 
profil med de konsekvenser for fordelingen af elever, det måtte have i første år af en ny 
fordelingsmodel.  
 

Gymnasiesamarbejdet ser i øvrigt med stor bekymring på, hvis institutionerne i denne fase 
af implementeringen af en ny model for fordeling af eleverne tildeles særlig faglig profil, da 
det er samarbejdets opfattelse, at det vil skabe stærkt uhensigtsmæssige forventninger 
hos ansøgerne om, at man kan få en helt særlig uddannelse på særlige skoler, hvilket det 
efter samarbejdets opfattelse ikke er tilfældet.  
  

Hvis profilerne godkendes, vil det være medvirkende til en fejlagtige opfattelse af, at visse 
skoler tilbyder bedre og særlige uddannelser, hvilket ikke er tilfældet.  
  

Samarbejdet er åbent overfor, at der måske senere kan være andre og mere markante 
profileringer, som skal godkendes på denne måde, men på nuværende tidspunkt og vil 
derfor på det foreliggende grundlag, vil samarbejdet enstemmigt indstille, at Region H ikke 
godkender profilerne. Gymnasiesamarbejdet vil derudover gerne opfordre Regionen til, at 
udarbejde og opstille objektive afgrænsede krav til institutioners ansøgninger for så vidt angår 
indhold og form, når der skal ansøges om særlige profiler. Dette for at sikre, at kun relevante 
informationer fremsendes og at ansøgere, forinden fremsendelse af ansøgning, i større grad får 
klarhed over, hvad der kræves for at få en særlig profil.  
  
Samlet blev konklusionen således, at der blandt rektorerne generelt ikke var opbakning til, at 
skoler får særligt faglig profil da disse vil modvirke den nye model for elevfordeling. 
  

På rektorernes vegne 

Eva K. Steensen 
 

Næstformand i Gymnasiesamarbejde Nord og rektor på Gladsaxe gymnasium  
 
 
 
Gymnasiesamarbejde Nord omfatter alle stx, hhx, htx, eux og Hf uddannelser i Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-
Taarbæk, Ballerup, Herlev, Furesø, Rudersdal 


