
11. oktober 2022 
 
 
Att: Udvalget for trafik og regional udvikling i Region Hovedstaden 
 
 
Skriftlig kommentar fra rektorerne i Gymnasiesamarbejdet i Nordsjælland til de fremsendte 
ansøgninger om særlig faglig profil. 
  

Rektorerne i Gymnasiesamarbejdet i Nordsjælland kan ikke bakke op om at imødekomme de fire 
ansøgninger om særlig faglig profil fra hhv. Niels Brock og ej heller den ene ansøgning fra Rysensteen 
Gymnasium. 
 

Ansøgningerne blev drøftet på det konstituerende møde i samarbejdet d. 10. oktober 2022. 
 
De væsentligste argument for den manglende imødekommelse af ansøgningerne er: 

1. Ingen af de ansøgte profiler er inden for områder, som andre skoler ikke allerede arbejder med 
i en eller anden form, eller har mulighed for at foretage inden for den nuværende lovgivning. 
Således giver stort set alle gymnasier deres elever adgang til at beskæftige sig med 
globalisering/internationalisering, elitetilbud, idræt og innovation, også selvom det ikke indgår 
i en egentlig profil. 

2. Ingen af ansøgningerne specificerer hvilke kvantitativt målbare kompetencer ansøgerne skal 
have for at blive taget i betragtning til optag. De kvalitative kompetencebeskrivelser er meget 
løst formuleret, og kan ikke i udgangspunktet fungere som reelle vurderingskriterier. Det vil 
kunne få den konsekvens, at alt for mange potentielle elever, der mener at imødekomme 
kravsspecifikationerne, vil kunne komme til at bruge en førsteprioritet på en forkert 
forventning om optag. Yderligere efterlader det tvivl om, hvorvidt det er muligt at prioritere på 
en rimelig måde blandt ansøgerne. 

 
Yderligere finder rektorerne i Gymnasiesamarbejdet i Nordsjælland, at en profil bør være målrettet en 
minoritet af unge på et smalt område, som minoriteten ikke kan beskæftige sig med på et andet 
Gymnasium. Alle de aktuelle ansøgninger er målrettet meget brede interesseområder indenfor 
normative dele af andre gymnasiers arbejdsområde. Der er således efter medlemmerne i samarbejdets 
opfattelse ikke tale om særlig faglig profil, der kan begrunde forrang i en ansøgningsproces, men om 
almindelige fagområder for alle gymnasier.  
  

Endelig finder gymnasiesamarbejdet i Nordsjælland, at oprettelsen af særlige profiler på nuværende 
tidspunkt kan vanskeliggøre en ny fordelingsproces. Det vil være svært at vurdere, hvordan en ny 
fordelingsproces forløber, når der skal tages hensyn til flere profilskolers optag af elever uden om 
fordelingsprocessen. 
  

På det foreliggende grundlag, vil rektorerne i gymnasiesamarbejdet i Nordsjælland enstemmigt 
indstille, at Regionen Hovedstaden ikke godkender de foreliggende profilansøgninger.  
  

  

Med venlig hilsen 
Rektorerne i Gymnasiesamarbejdet i Nordsjælland  


