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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) 

HHX Projektleder 

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 

Tilbud inden for projektledelse, inno-

vation og startup. 

Udbyder særlig projektlederstudie-

retning (som eneste i landet)  

Seks års erfaring med udbuddet 

Omfang: skoleåret 21/22: 50 elever. 

Afgangskarakterer var i 21/22 på 7,9 

(landsgennemsnit for hhx: 7,2) 

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 

Studieretningen ”HHX Projektleder” 

SR-fag på projektleder:  

• International Økonomi A  

• Afsætning A 



Vurdering af ansøgning om særligt faglig profil Side 2  

Uddannelsestilbuddet omfatter tilbud 

både inden for og uden for den al-

mindelige undervisning 

 

Masterclass-forløb afsluttes med 

projektlederbevis. Indeholder 

• Projektlederværktøjer 

• Projektlederværksted 

• Blokdage 

• Projektforløb i fag 

• Praktikforløb i virksomhed/or-

ganisation 

Institutionen/ afdelingen samarbej-

der med eksterne aktører med rele-

vans for profilen 

Udviklet i samarbejde med Imple-

ment.  

På 3. år samarbejdes med virksom-

heder/organisationer om praktikfor-

løb om projektledelse 

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 at del-

tage i projekter og lede dem 

• Samarbejdsorientering, målret-

tethed, tage ansvar og initiativ 

• Der lægges vægt på særligt en-

gagement og ansvar i foreninger, 

klubber eller frivilligt arbejde, 

handlekraft og initiativ i fht. ud-

vikling af egne idéer eller iværk-

sætterprojekter, eller særligt initi-

ativ, ansvar og ledelse på en ar-

bejdsplads. 

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 



Vurdering af ansøgning om særligt faglig profil Side 3  

 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: 

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 

 

 

 


