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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 

 

Niels Brock – Innovationsgymnasiet 

(hhx) 

”Innovation og startup” 

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 

 

Innovationsgymnasiet modtog i 2018 

prisen ”The Entrepreneurial School 

of the Year”. Begrundelsen var, at 

skolen “igennem mange år har ar-

bejdet seriøst med at indlejre entre-

prenørskab” i undervisningen og or-

ganisationen. 

Profilen knytter sig til en eller flere 

studieretninger på institutionen eller 

afdelingen, og der indgår som mini-

mum to fag på A-niveau som studie-

retningsfag i de pågældende studie-

retninger 

SR-fag på ”Innovation og startup”:  

• Virksomhedsøkonomi A 

• Afsætning A 

Uddannelsestilbuddet omfatter tilbud 

både inden for og uden for den al-

mindelige undervisning 

Iværksætterforløb:  

1) Iværksætteri i praksis 

2) 100-kroner virksomhed 



Vurdering af ansøgning om særligt faglig profil Side 2  

 3) Bæredygtig virksomhed og 

innovation 

4) Innovationscamps (diverse 

innovationskonkurrencer) 

Derudover  

• Masterclasses (cases og 

virksomhedsbesøg) 

• Inkubatormiljø (udvikling af 

egne idéer/virksomheder) 

Institutionen/ afdelingen samarbej-

der med eksterne aktører med rele-

vans for profilen 

Samarbejde med start up-virksom-

heder, øvrige virksomheder og orga-

nisationer 

Institutionen/afdelingen stiller sær-

lige krav til ansøgerens faglige for-

udsætninger inden for det faglige 

område 

 

Motiveret ansøgning. Der lægges 

vægt på: 

• Fagligt engagement 

• Mod og nysgerrighed til udvikling 

af egen forretningsidé 

• Dokumentation for handlekraft 

og initiativ i fht. udvikling af egne 

idéer eller deltagelse i konkur-

rencer 

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, maj 2022) havde 

de to Niels Brock-gymnasier Innova-

tionsgymnasiet og Handelsgymna-

siet JTP til sammen i 2020 9 % ele-

ver med ikke-vestlig herkomst og 

forventes med aftalen om elevforde-

ling at få 13 % elever med ikke-vest-

lig 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 ansøgning om særligt faglig profil Side 3  

Vurdering af behov for loft over antal 

profilelever. Årsag: 

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 

Administrationen vurderer, at god-

kendelse af ansøgninger om særlig 

faglig profil i fordelingszonen Cen-

trum kan vise sig at være medvir-

kende til, at det bliver vanskeligere 

for ansøgere i de højere forældreind-

komstgrupper at få plads på et gym-

nasium 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 

 

 

 


