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Ørestad Gymnasium per e-mail 
Att.: Rene van Laer, bestyrelsesformand 
cc. Jonas Lindelof, rektor 
 21.11.2018 

Kære Rene van Laer 

Jeg henvender mig til dig i din egenskab af bestyrelsesformand, fordi vi i Region Hovedstaden politisk drøf-
ter behovet for tiltag, der sikrer en for borgerne attraktiv uddannelsesdækning – konkret på stx-uddannelsen. 
 
Vi ved, at det frie uddannelsesvalg har stor betydning for de unge og anerkender både at presset på gymna-
siekapaciteten i København stort, samt at det ikke kan afvises, at gymnasierne kan have interesse i en stor 
optagekapacitet. 
 
Vi bemærker, at Ørestad Gymnasium de seneste år har udvidet sin optagekapacitet til 16 klasser og med sin 
beliggenhed er attraktiv også i forhold til elever, der bor på Vestegnen. I år har kapaciteten på Ørestad Gym-
nasium muliggjort et optag på ca. to klasser af elever bosiddende på Vestegnen. 
 
Samtidig er der offentlige gymnasier på den københavnske vestegn, som får stadigt færre stx-elever, fordi 
eleverne i vidt omfang søger gymnasier i enten København eller i Region Sjælland. I år svarer stx-optaget på 
flere Vestegnsgymnasier til 2-3 klasser, og flere af disse gymnasier har det seneste års tid i pressen udtrykt 
deres bekymringer for et bæredygtigt elevgrundlag.  
 
Derfor appellerer jeg til, at Ørestad Gymnasium i en samarbejdsånd indberetter en mindre optagekapacitet 
for 2019. Formålet er at undersøge, om en sådan løsning vil kunne bidrage til større elevgrundlag på Vest-
egnsgymnasierne.  
 
Vi modtager selvfølgelig meget gerne jeres eventuelle kommentarer og bemærker afslutningsvis, at vi på 
samme måde har skrevet til Borupgaard Gymnasium samt til Greve Gymnasium, Roskilde Gymnasium og 
Roskilde Katedralskole i Region Sjælland. 
 
Eventuelle kommentarer bedes venligst fremsendt senest den 14. december 2018 sammen med indberetnin-
gen af optagekapacitet for 2019. 
 
Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til orientering for øvrige gymnasier i det forpligtende samarbejde 
i Centrum.  
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Gaardhøj 
Formand, Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget 
 


