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Bestyrelsen på Herlev Gyrnnasium og HF blev den 4. december 2o1S orienteret om, at bestyrelsen på
Borupgaard Gymnasium har til hensigt at udvide kapaciteten fra t4 til r5 klasser med virkning fra
skoleåret zot6 I zot7.

Bestyrelsen på Herlev Gymnasium og HF var forundret over, at bestyrelsen på Borupgaard
G5rrnnasium ikke havde meddelt ønsket om en kapacitetsudvidelse inden vejledningens fastsatte
tidsfrist den 15. november 2015.

Det fremgår af vejledningen, at oplæg til kapacitetsfastlæggelse skal drøftes i de forpligtigende
samarbejder med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende kapacitet i
området.

På mødet i fordelingsudvalget den 4. december zor5 blev det oplyst, at der allerede med den
eksisterende kapacitet og det forventede antal ansøgninger er en overkapacitet på ca. r Vz klasse.

På denne baggrund skrevbestyrelsen på Herlev Gy'rnnasium og HF til bestyrelsen på Borupgaard
G)¡mnasium med en opfordring om at undlade den påtænkte kapacitetsudvidelse, og i stedet indgå i
drøftelser i det forpligtende samarbejde om den fremtidige kapacitet i optageområdet fra skoleåret
zotT I zor8.

Bestyrelsen på Borupgaard Gymnasium svarede i brev af den 14. december 2o1S, at man har valgt at
fastsætte kapaciteten i skoleåret zot6 I zotT lil t5 klasser, altså med en ekstra klasse. Bestyrelsen
skriver endvidere, at man efter bestyrelsens opfattelse har overholdt reglerne og handlet korrekt vedr.
kapacitetsfastsættelsen.

Dette er bestyrelsen på Herlev G5rmnasium og HF uenig i. Det er afgørende for Herlev Gyrnnasium og
HF, at have 7 STX klasser pr. årgang for at sikre en tilstrækkelig vifte af studielinjer. Samtidig har
g5rrnnasiet de fysiske rammer til 7 klasser pr. årgang.

På denne baggrund opfordrer bestyrelsen på Herlev Gymnasium og HF Regionsrådet til at indstille til
Ministeriet for BØrn, Undervisning og Ligestilling, at der fastlægges et kapacitetsloft på 14 STX klasser
på Borupgaard GSrrnnasium i skoleåret zot6 I zor7, med henblik på at sikre en hensigtsmæssig
kapacitetsudnyttelse i distrikt Nord, samt at sikre at reglerne vedr. kapacitetsfastlæggelse overholdes.
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