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ANSØGNING OM SÆRLIGT FAGLIG PROFIL 

  

Vurdering af ansøgning om særligt faglig profil 

Vurdering af ansøgninger sker efter regler fastsat i §§ 14-16 i Bekendtgørelse 

om kapacitetsfastsættelse, zoner og profilgymnasier for de gymnasiale uddan-

nelser (BEK nr. 1209 af 29/08/2022) 

Ansøger Rysensteen Gymnasium (stx) 

Kommune/zonetype 

 

Københavns Kommune 

Fordelingszone (skoleår 2023/24) 

Institutionen/afdelingen har et sær-

ligt stærkt og veletableret uddannel-

sestilbud inden for et bestemt fagligt 

område, der ikke findes tilsvarende 

på andre institutioner eller afdelinger 

i nærheden 

 

Skolen har arbejdet med Global Citi-

zenship Programme siden 2008 

(GCP) 

Formål: at klæde elever på til livet i 

en globaliseret verden og bidrage til 

at løse fælles globale problemstillin-

ger inden for en ramme af FNs Ver-

densmål (hvor relevant) 

GCP omfatter alle skolens elever 

Skolen har haft særlig profil i fem år 

med optag i 2015-19 (gammel profil-

ordning). Styrelsen for Undervisning 

og Kvalitet har flere gange konstate-

ret, at GCP-programmet er et særligt 

tilbud. 

Profilen knytter sig til en eller flere 

studieretninger på institutionen eller 

GCP er et ”dannelsesbegreb”, der 

giver eleverne ”et særligt perspektiv 
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afdelingen, og der indgår som mini-

mum to fag på A-niveau som studie-

retningsfag i de pågældende studie-

retninger 

 

på de respektive faglige bekendtgø-

relser” 

Studieretninger og A-niveau-fag er 

ikke beskrevet i ansøgningen. Sko-

len har efterfølgende oplyst, at føl-

gende studieretninger er omfattet af 

GCP: 

- Samfundsfag A/Engelsk A 

- Samfundsfag A/Matematik A 

- Matematik A/Bioteknologi A 

- Matematik A/Fysik A 

- Musik A/Engelsk A 

- Engelsk A/Spansk A 

Disse studieretninger udgør 13 ud af 

14 klasser på 2.g-årgangen i skole-

året 2022/23.  

Uddannelsestilbuddet omfatter tilbud 

både inden for og uden for den al-

mindelige undervisning 

 

Ja 

CGP-mål indgår i alle fag undervejs i 

uddannelsen, ligesom de indgår på 

fx studierejser, i konferencer, net-

værk, fælles arrangementer mm., 

hvor elever deltager uden for den al-

mindelige undervisning. 

Institutionen/ afdelingen samarbej-

der med eksterne aktører med rele-

vans for profilen 

 

Samarbejde med 14-15 partnersko-

ler (én skole for hver klasse på en 

årgang) 

FN-Byen, Det Danske Dialog Institut 

i Cairo, Ræson, flere forskningsinsti-

tutioner, Plan Børnefonden mm. 

På studierejser samarbejdes med lo-

kale uddannelsesinstitutioner, for-

skere, politikere, NGO’er i partner-

skolens hjemland. 

Dertil er der en række arrangemen-

ter i årets løb med eksterne samar-

bejdspartnere, ekstra udvekslings-

forløb for særligt sproginteresserede 

elever og øvrige talentprogrammer 
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Institutionen/afdelingen stiller sær-

lige krav til ansøgerens faglige for-

udsætninger inden for det faglige 

område 

 

Af ansøgningen fremgår eksempler 

på udvælgelseskriterier:  

• Ansøgere med tokulturel op-

vækst, som har opnået interkul-

turelle kompetencer (sprog, bo-

pæl i udsatte boligområder mm) 

• Eksamen fra grundskole eller ef-

terskole med internationalt orien-

teret program 

• Ansøgere, som har boet og gået 

i skole i udlandet i mindst 2 år 

• Ansøgere, som har været på ud-

vekslingsophold i udlandet i 

mindst 2 semestre 

• Ansøgere, der i løbet af grund-

skoletiden har arbejdet målrettet 

med internationale opgaver i 

mindst 2 år (Fx CISV, Mellemfol-

keligt Samvirke, Ungdommens 

Røde Kors) 

I ansøgningen står, at skolen gerne 

indgår i dialog med Region Hoved-

staden om udvælgelseskriterier. 

Forventes en godkendelse af ansøg-

ningen at være medvirkende til, at 

zonen skifter status til fordelings-

zone eller fastholdes som fordelings-

zone? 

 

Jf. notat om elevsammensætning på 

gymnasierne (Børne- og Under-

visningsministeriet) havde Rysen-

steen Gymnasium i 2020 4 % elever 

med ikke-vestlig herkomst og forven-

tes med aftalen om elevfordeling at 

få 10-12 % elever med ikke-vestlig 

herkomst. 

Vurdering af behov for tidsbegræns-

ning af ansøgningen 

 

Idet konsekvenserne af de nye for-

delingsregler samt forventet øgning 

af antallet af profilgymnasier, anbe-

faler administrationen, at eventuelle 

godkendelser af ansøgninger om 

særligt faglig profil for skoleåret 

2023/24 tidsbegrænses til tre år. 

Vurdering af behov for loft over antal 

profilelever. Årsag: 

Godkendelse af ansøgninger om 

særlig faglig profil i fordelingszonen 

Centrum kan vise sig at være med-
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1. Andelen af profilelever bliver 

så høj, at der ikke er plads til 

ansøgere bosat i lokalområ-

det og disse derfor vil få 

uhensigtsmæssigt langt til 

nærmeste alternative uddan-

nelsestilbud eller 

2. Et loft vil kunne medvirke til 

at undgå en skævvridning af 

elevsammensætningen 

 

virkende til, at det bliver vanskeli-

gere for ansøgere i de højere foræl-

dreindkomstgrupper at få plads på et 

gymnasium i lokalområdet. 

Administrationen anbefaler derfor, at 

der sættes et loft over andelen af 

skolens samlede kapacitet, der kan 

anvendes til profilansøgere. 

Øvrige bemærkninger om indholdet 

af ansøgningen 

Skolen vurderer, at en særligt faglig 

profil vil give ansøgere fra lavind-

komstgruppen (som der forventes 

for få af til Rysensteen Gymnasium) 

bedre muligheder for pladsreserva-

tion på skolen. 

 

 


