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I brev af 3. oktober 2018 modtog bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium en 
henvendelse fra Københavns Åbne Gymnasium med ønske om at revurdere, hvad 
der i brevet omtales som "en unødvendig udvidelse af kapaciteten i Centrum".

Som understreget i svaret til bestyrelsesformanden for Københavns Åbne 
Gymnasium, tog bestyrelsen henvendelsen alvorligt, og forstod begrundelse for 
fremsendelsen - nemlig bekymringen over det ulige ansøgningsmønster, der er til 
gymnasierne i Region Hovedstaden og dermed en bekymring for om Københavns 
Åbne Gymnasium fortsat vil kunne regne med at få tildelt samme antal henviste 
elever som tidligere.

Når bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium, trods henvendelsen fra 
Bestyrelsesformanden fra Københavns Åbne Gymnasium, har valgt at fastholde en 
kapacitetsopskrivning på et spor på Rysensteen Gymnasium skyldes det, at der 
gennem en årrække har været en stadig øget søgning til Rysensteen, hvorved 
flere og flere ansøgere er blevet henvist til gymnasier, de ikke havde søgt - 
heriblandt en hel del til Københavns Åbne Gymnasium.

Regionsrådet har 17. Januar 2017 besluttet at flest mulige ansøgere skal have 
deres førsteønske til gymnasiet tilfredsstillet. Da Rysensteen Gymnasium har 
mulighed for - indenfor eksisterende bygningsmasse - at optage et ekstra spor, 
ønsker vi derfor at optage 28 af de ansøgere, der ellers ville blive henvist en 
anden plads end på deres 1. Prioritetsskole.

Københavns Åbne Gymnasium påpeger en bekymring for, at den nye 
optagelsesbekendtgørelse vil betyde et fald i ansøgere/optagede elever i 2019.
Det skal fremhæves, at vi på Rysensteen Gymnasium ikke har noget grundlag for 
at antage dette blandt tidligere ansøgeres karakterniveau.

Vi har på Rysensteen over de seneste år fastholdt vores kapacitet på de 13 spor til 
trods for et øget antal ansøgere. Opskrivning af et enkelt spor på Rysensteen vil 
muligvis resultere i lidt færre henviste elever til Københavns Åbne Gymnasium. 
Men en opskrivning til optagelse af 28 elever flere vil, efter vores bedste 
overbevisning, ikke kunne aflæses 1 til 1 til Københavns Åbne Gymnasium.
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